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ΤΙΡΒΙΑᾺ ΓΝ ΑἘΘΙΒΌΒ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΒΙ ΜΟΜΧΗ 





ΡΒΑΒΒΑΤΙΘ. 

Ττθβ Πρτόσατὰ ΟὙσγόορδθαϊδθ τηᾶπι ΒΟΥ ρύοΥαη [δηλ 1 }18.5 
ἴδοι!θ ἀϊρποβοᾶβ, χ--- ὦ (Ῥαγίβίπ. 1640 5. ΧΙΝῚ οὐ Εὶ ([οπϑῃβ. 
8. ΧΥ), γ--Ε (Ππ]δηρθη5. 5. ΧΥ) οὐ Ὁ (Βοἀϊ]εΐδῃ. 10. ὕδποη. 
ΒΝ), 1.---.Ὰ (Ραη5, 1638 κ' ΧΙῪ).. ΘΟιογυ 
19 5. ΧΥ), Η (βοουίδ]θηβ. Τ. ΠῚ 14 5. ΧΙΠ)ὴ. Μ(εθοδη. 
1885 5. Χ1Π) ργοχίτηθ δὰ χ δοοϑαϊξ, Π, (ἔταρτα. Οχγυ. 5. [ΠῚ 
δα γ, Βὶ (Βτϑιμθπβὶβ 5. ΧΥ) β86ρ9 δᾶ χ, 504 ποη ἴΐα, αὖ ἀθϑπαί 
51 1ὉΥῚ5 6ὁ5586θ. Ρ (ἐγαρτπθηΐα Ηθγιηοροὶ. 8. ΠῚ), οὐ Π|, αὐ 
ΟἸΏΠΘ8Β ἴοθσθ, αὶ Χϑπορβοπύίθιηι οἰζαηύ ὑοβϑύθϑ, ᾿πίθυ ἔδυη1}188 
γαγιδηῦ. 

Θυδοπδπιὶ γοῦοὸ δύσῃ ἰγὶυτη [ἈΠ] ] 18 ὙΠ Υηδ ΧΊΩΙ 8.0501- 

χη πα, οϑὐὺ ὕδαυθ δὰ ποὺ {θιρυϑ, 81 ΠῸΠ ΟἸπΐδ, δἰύϑιηθῃ 
ΡΙοσγαᾷαθ ὑυ]ὺ ρυποία χ. θα νϑϊπηλ οοπῆθσαβ ἢῸ5. ἸΟΟΟΒ: 

Ι[0,ὅ ὦ παῖ Πι|ΒΥ, ὃ πατήρ τ, ὦ παῖ ὃ πατήρ χ 
ΠῚ 4, 217 μεταϑείς 2, μεμάϑηκας μετιέναι γ, μεταϑεὶς μεμά- 

ϑηκας μετιέναι χ 
Π 4, 81 ἀπίης γ, οἴσοις “, ἀπύης καὶ οἴσης χ 
ΠῚ 2, 28 φείδεσθαι γ, ἀπέχεσϑαι φαίνεται «, φείδεσϑαι 

φαίνεται χ 
ΠΠ 8, ὅ8 αὖ ὁ κῦρος 5, αὖ διοσκούροις γ, ὁ κῦρος ἅμα 

διοσκόροις Εὶ 
ΤΥ ὅ, 49 ἐλλείψομεν Ὁ, ἂν λείψωμεν “, ἂν ἐλλείψωμεν χ 
ΙΝ ὅ, δὅ4 περιτεϑείη Ὁ), περιτιϑείητε π, περιτεϑείητε χ 
Υ1,18 ὡς ΕΠ), ὅτε χ, ὅτε ὡς 
Υ 4.8 χρὴ ἀσμένους καὶ Ε',, χρησαμένους καὶ ἡδέως «1. 

χρὴ ἀσμένους καὶ ἡδέως Ὁ 
Υ ὅ, 14 ὡς ἐγώ ὅν“, ὁπόσα γ, ὡς ἐγὼ ὁπόσα Ε 
ΥἹ 8, 271 ὑμᾶς δέ γ, καὶ ὑμᾶς 5“, καὶ ὑμᾶς δέ χ 
ΠῚ. ὅ ἄκραις γ, ἴσαις 5, ἔσαις ἄκραις χ 



ΙΝ ΡΒΑΒΕΑΤΊΟ. 

ΥΠ 1, ὅ8 ὡς πολεμιωτάτη ἄν Ἐὶ (ὡς ἀπολεμιωτάτη ἂν 1), 
ὡς ἂν πολεμιωτάτη Υ, ὡς ἂν πολεμιωτάτη ἂν Ὁ 

ΥΙ 1, 71 οὕτως ἐμμένοιεν γ, οὕτως συμμένοιεν 2, οὕτω 
συνεμμένειεν χ 

ΠΡ 17 παρ᾽ Ζ,; γὰρ Υ, γὰρ παρ᾽ -: 
ΥΠΙ 2, 24 πάνυ Υ͂, πάντας 2, πάνυ πάντας χ 
ΥΠ|6. 1 φυλάρχους Ὁ, φρουράρχους γζ, φρουράρχους καὶ 

φυλάρχους Ἐ 
ΥΠῚΙ 96, ὅ εἰσιν ἔτε  οοτγ. (ἔτε εἰσί γ), εἰσιν ἐπί «, εἶσιν 

ἔτι ἐπί χ 
ΥΙΠ 1, 22 κάλλους καὶ μεγέϑους 1, τάχους καὶ μεγέϑους γ, 

κάλλους καὶ τάχους καὶ μεγέϑους Ο (κάλλους 
κ. μ. κ. τάχους Ἐ). 

Αρρᾶτγοῦ ἀαρ]]οθπλ ἔιι1550 Ὦ15 0015 ΥὙΘΟΘΗΒΙΟΠΘΠΙ, αἸΔΙ ΤΩ 
αἰΐογω ρ]θσυσηαιθ οχϑίαῦ πὶ Υ, αἰΐοσα ἴπ Ζ, 864 ημαηι 62- 
μὲδεὶ ἰοοίϊοηαην ἃ, δῷ ωἰγαηθα γϑοθηβίοηθ [μῖ886 ηυϊχίαηιν οἱ 

ἰπίογᾶσμα (οἵ. ΥΠΙ Θ, 10 αὐτὸν ἑώρων ποιοῦντα Ὦ, ξαυτὸν 
ἑώρων ποιοῦντα Ἐ, δυνατὸν ἑώρων ποιοῦντα ἕαυτόν χ) 
τπνἱΐα ΜίΊπογνα οογγθούδῃῃ. 

Αὐ ἰάθη ἄϊοὶ ροίοϑὺ ἅθ ἴδια « (οἴ. ΥἼΙἹ ὅ, 45 τού- 
τους Χ, τοὺς τοιούτους γ. τούτους τοὺς τοιούτους «, ἼΠΙ 
4, 28 τούτων χ, τότε γ, τούτων τότε 4) οὐ 46 ἔδιμ]δ γ᾽ 
(ο(. ὙΠ] ὅ, 1 ταῦτα κτήματα χἘ, τὰ κτήματα 2, ταῦτα τὰ 
κτήματα Ὦ). Οοπορᾶεια  '.οα ϑἱυβιηοαϊ θχθιιρ]α γᾶγο ἴπ 
2, ΤΆΥΙΒΒΙΙΩΘ 1 Υ Ἰηγθηϊαηὔαγ. Οὐοηβίαγο ᾿σιύασ ἀοροὺ Βαυᾶ 
ΤΆΤΟ ΤἈΪΠΪΤΩΘ σΘΠΙΪΠ8ΔΠΊ 1Π Χ 'π60580 ᾿θούϊομθτη. 

[δὰ γογὸ οὑτὰ ᾿ἰθούομθϑ 1 ΟΟΘΙΟΙ 5. 5101 ορροϑιίαβ ὁ0η- 
91] ἀθυᾶτηι8, 8] θυ 8 α0881 8]16 πϑπὰ ὁ) ογ γ οἰαἰϊοτθηιν αἰ] θυαβ 
6550 Πῖο 1110 οορποβοίταιβ οὗ, 1 ὅ, 2 βασιλείαν ἔσχε χ, ἀρχὴν 
ἔλαβε Υ 
5 9 ἐσθλοξ αὶ ἀγαϑοί Υ 
18,10 ἀσκητής Χ, ἀϑλητής γ 
10 ὦ ἀμμε τ, χζ, ἔφη ὦ ϑεῖε γ 
ΥΙ1,.1 ἕως χϑ, ἐν ᾧ Υ. 

Οὐ ήνής 15 ἸοΟΙΒ Ἰϑοῦϊο οἱδβϑὶβ χ δηθαῦιϊοῦ ραυΐδηᾶα, οϑβί. 
ϑρᾷ οοηΐοσ 1 1, 4 μανοτέροις γ, βραχυτέροις οθῦ. 



ΡΕΒΛΑΕΡΑΤΊΟ. ε 

Ι 4, 12 τὴν ἤραν γ, τὸν δία οθί. 
Π 4,20 ὥγμευον αὐτῷ γ, ὥρμησεν χα 
ΠῚ 8, θ4 κατεστρώννυσαν 2, ἀπέκτεινον ΧΥ 
ΤΥ 2, 12 ἐνετείλατο “, ἐκέλευ(σ)εν ΧΥ 
ΙΝ 2, 387 μαλακοῦ κ, ἀγαϑοῦ ΧῸ 
ΙΝ 83,38 ϑεωρῶν 2, ὁρῶν ΧὈ 
Υ ὅ, 9 ὑπαντιάζξουσι γ, ἀπαντῶσι χε 
ΥἹ 8, 27 μαλακυνομένοις γ, κακυνομένοις χτ 

ὙΙΠῚ 1, 260 ἀϑρῶν γ, ὁρῶν χα 

ὅπ ἀμ10 [18 Ἰοοὶβ Ἰϑοίϊο οἰδϑβϑὶβ χ 181} Π181 Ἰηύου- 
Ῥγοίατηθηίαπη δη αυϊουβ αἀὰᾶθὸ ἱπ γ᾽ (μδυᾶ 88θρ6 ἴῃ 12) 
οχϑίαὺ Ἰϑούϊομὶβ οϑῦ. 

Βοπίααθ δἰΐθγϑη ὃχ αἰίοσα ᾿Ἰϑοϊϊοπθιη ογέαην 6886 58.606 
γἱάθιηυβΒ. Αὸ ρυϊσαστη αυϊάθηη Ὑ6] τὴ ΘΟΙΏΡΘΙΘΒ ΠῸΒ ἸΟΘΟΒ: 
ΙΝ 4. 4. οἰῶν Ο), ὑῶν 28 
ΝΠ 4,106 ἐξώπλισε χγ, ἐξέπλισε τ 
ΨΠ|Ι 4, 838. ἀλλὰ ἡττῶνται χε, ἀλλ᾽ ἀπατῶνται γ 

Ἰμϑούϊο ο]858518 χ ρούϊου ρυΐαπᾶδ οϑὺ; ἔογίαββϑθ οὐΐϊδα ΕΥ̓ 
1, 11 νέοντοι χ Ε', ἔσονται 2 Ὁ, υπᾶθ οοπϊθοὶ “κινοῦνται, 

σΟΥ ΒΒ ηΘ 1 0, 1 οὐδένα ἂν λήσαντα ΧΑΉ, οὐδένα ἂν λύ- 
σαντα ΟΕ, οὐδὲν ἄλλο ἀύσαντα 1), υὐϊ ἔδο:]} ταυϊξαίϊοπθ 
τοϑυϊαϊ οὐδένα ἀγνοήσαντα, οἱ ΥΙΙ ὅ, ὅ6 οὐχ οὕτω τρό- 
πον (τρόπου ὨῚ) μόνον ἔχεις χγ, οὖν τρόπῳ μόνῳ ἔχεις 2, 
αὰο Ἰοθο ῥγορίϑυ. σϑῦθα αὐ Ῥ8.}1]0 δηὐθοθάιππηΐ τὸ δὲ πλῆ- 
ϑὸος ἔδει ἀνακτᾶσϑαι ἐκ παντὸς τρόπου τηθ0 ἴᾳχγα βουὶρβῖ888 
ΤῊ] υἱάρθου οὐχ ἕνα τρόπον κτλ. 

ϑοὰ υϑοθηβθὰβ αᾶθ80 ἢδ6ο ΘΧΘΙΩΡΪΔ: 
6, 12 δεῆσον ΗΕ, δὲ ἧσσον Ο, δεῆσσον Εὶ 

0, 10 μὴ ἀμελῆσαι γι, ἐπιμελεῖσϑαι χ 
2, 4 δεῦρο τυχεῖν γ, δευτεροτυχεῖν χα 
4, 22 ὅσον μέτριον Υ, εἰς τὸ ὅριον (ὄρειον) χα 
4, 1 τὰ γαδάτου (-τα) γ, τὰ ἀγαϑὰ (τἀγαϑά) χε 
1, δ ἀλλήλοις γ, ἕλληνες χϑ 
2, 11 νομίζω γ, μείξω χ 
ὃ, 10 γενήσοιτο Εἰ, λόγου φανήσοιτο Ὦ, λόγου φανείη χπ. 



ΥἹΙ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

Μοτδθ οοπιθούισαθ ἴῃ χ Β15 1068 βυηῦ: 111, 39 ἀμαϑεσ- 
τέρας γῦ, σωφρονεστέρας οθίί. 

Υ 8, 42 ἰόντων ἀλκεῦνα γ, ἀγόντων στράτευμα χα 
ΝΠ 8, 8 αἰγυπτίους γ. πολεμίους χ 
ὙἹΙΠ 2, 8 στολαῖς γα, εἰς πολέμους χα 

ΕἸΧ 615 αὰδ ΘΧΡΟΒῈΙ οἱ ποθ, ὈΥΙΤα στη οἰάββθιὴ 2 δα ἰθχύμμῃ 
ΤΘΟΘΗΒΘΠ ΙΗ ΤὨΪΏ115 Ὑ8|]ΘΙΘ αὐϑιὴ χ οὖ γ, ἀθῖπαθ ἀπ αυ]- 
ἀθῖὴ ὙΘΟΘΗΒΊΙΟΠΘΒ Τηὰ]ΐο ἃηΐθ αὐτὴ ρὈυΐαγίτηιβ οχϑί 1550, 
80α χ οὗ Υ ΠΟΙ πηρϑΥδβϑ δὺ σθῃυ 85 ὨΔΙΤη ΓΘΟΘΗΒΙΟΠΏΙΩ 6586 
ἹΤΩΒΡΊΠΘ5, ἔπτη ΟἸΆ55085 χ οὖ Ὑ δἰΐϑσδιη ἃὺ δ] ϑσα Ῥϑπᾶθυα, 
506 ΒδθρΊυ5 χ 8 Υ αὐϑὰ Υἱ00 γΘΥ88. 

ΝᾺ]] ἃ ΟἸ85515. ῬΧΌΥΒῚ5. οοηΐοιηρία οὗ δοϊθοία νυἱαϑίασ, 598 
ῬΓΙποιΙραύα Ο]85815 Χ ΘΟΠΟΊΒΒΟ ψ6] ἔγϑοϊίο οὐῆπθβ Θὁχ θαῦο 
οἰα5505 δ ΥὙΘΟΘηΒΊΟΠΘΙα ΔΒ ρΡομαδθ σαπμὺ ΒΘ ΡΟΥαῸ0 τυἹᾶθη- 
ἄστη, πηαθ Ρ]υσϊτησση ΟΡ18 τοαυπαθί, πὸ σαυϊΐα, ταῦϊο 66166- 
λοα οὗ βυθδιθοῖνα αὐδῖὴ ἀϊουπῦ ΟΥΒῚ5 Ρ]ὰ5 1η Ογτορδθαϊᾶ 
ΤΘΟΘΏΒΘΠα8, 481 1η 8115 110Υ15 γα] θ 1. 

ΘΟΓ, ΠΊΡΊ1ΟΙ1 1911. 

αυ161. θυμοὶ]. 



ΌΜΜΑΒΙΑ. 

ὑπ ν 4, 

Οπἰοπαϊ δυοῦου ΟΡϑυ]5 ῬΥΟΌθυϊο ΠῸῚ 860 ἀ1ῆ01]16 νἹἱἀθ1] 
Βοχαϊ πἰ ι18 ἹΠΊΡΘΙΆΥΘ, τη 00 4118 Θουαση πϑύαγδιη ΟΟρΤ ὕϑ τα 
Ργυδοηΐου ἰγϑοίαυθ βοϊαῦύ. Ουδτη ἱπ σθῖὰ ΟΥτὶ αἴἴογὺ θχϑιη- 
Ρίυτα, αἴαυθ ἰΐα οοιητηοᾶθ 8 πϑυσδίοπθιη ᾿ηϑὑϊ θη άϑτα 
ἐγαπϑὶὺ (6. 1.). Ογτὶ ρϑπὰβ οὗ Θουρουβ ἃπιτηΐαθθ ἀοῦθϑ, 
οἰαϑάθτηααθ θαποαῦϊο Ρ1611}158 δὰ Ἰορθ8 Ῥϑυύβοαβ ᾿πϑυψαϊδ, 
ἀυδταπη ταύϊο οὐ ργϑθϑίδηἐϊα θχρδπαύυσ (6. 2.). Ῥυοάθοϊμη 
ΡΟ παύυβ Ογήὰβ δὰ δνύυχὰ γῥτοίθοϊαβ οϑῦ, δρυᾶ αὐθῖὴ 
χηυϊύα ῬυθΥ θυ αὐἱᾶάθηη, 508 Ἰηρθῆὰαθ δίαθθ ἰῷ αἰχιῦ οὗ 
ἔρθοιῦ αὖ ορτορίδηη τηθηὐβ οὗ δηϊτηϊ 1παοϊθτη οβίθπαθσοί 
ΟἸΕΠΙ τη 10 ὩΠΊΟΥΘΙῚ 5101 οοποὶΠἸατοὺ (0. 8.). Ἑχϑοῦϊβ ραθτῖ- 
ἐϊδθ δηπὶβ σγανυϊαύθηη οὐ νϑυθουπάϊδτη ᾿παυϊὺ: δθαυϑ]95 ΟὈ- 
ΒΘΟΌΪΟ οὗ οοταϊΐαϊθ 5101 αθυϊποιῦ, που 08 ἀπι00 ὑθηθῦῃῦ 
Θαυϊίύαπαϊ οὐ γϑμδηαὶ 5ὐπᾶϊο. ὥὥθαθοιση δῆποβ παίιϑ ἔϊτὸ- 
Οἰπίατη Ρομὶῦ οὐ ἀοουχμηθηύασα ἃυϊβ ᾿τηρογαίοσιδο οαϊῦ δᾶ- 
ΨΘΙΒῚΒ ΑΒΒΥΤΙΟΒ. [|ω Ῥροιβᾶὰβ τϑαθυπίοιῃα ἀθαπουπὺ Μάϊ 
ΤαΔΡΊῚΟ Οοχηϊξαύ, ΟΑἸΟΤαΤη ὉΠῚ85 Θ᾽ὰ5 ΡΠ σι αϊπθ οαρύμ 
ὍΘΡΤΘ 8ΔῸ 60 ἀϊβοραϊ (ο. 4.5. Τγαπβδοῦῖβ ταοᾶθϑίθ οὐ βύχσθῃηιθ 
Ἰοριθταϊθ ἀϑαὰθ δα δοίδίθιῃη ΥἹΣΤΊ]ΊΘτη ΔΠΠῚ8Β ἃ ῬΟΥΒῚ8 Ῥγϑθ- 
δΒοιύυῦ οχογοϊθαϊ ααἱ ΟΥ̓ΑΧΔΙῚ ταϊυ αν δ χ1]10 οοπτα Αβ8γ- 
τὶοβ (6. 4... Ογγὶ ογαύϊο δᾶ ταῖ]]θ ἄμποθβ βὰὶ θχθσοῖξῃβ. 
Ῥχοβοϊβοθηΐθιη ρχοβθαυϊίασ Οδμαγ805 οὖ ουτὰ 60 αἰββουι 

(6. οἴδοιβ ἱχηρουδίουιβ οὗ βῃρσυ δῦσα αὐϊᾶθη ἀθ ΤΌΓΌ͵Ω 
αἰνίπδγαχα οὐγτα, οὐ ἀθ ρυθοῖθυβ δὰ ἄθοβ οοσΐβ ἰθρζθ ἴβοιθῃ- 
αἷβ 1.---Οα., ἃθ ᾿Ἰπᾶαυβίχια οὗ οὐταὰ οἰβοιθπμαὶ αὖ ααϊδαὰθ τπο- 
ἀοδύυβ οὖ Ῥσοῦθυβ τϑρουϊαύασ, οὐ αὖ Τὸ8 πθοθβϑδυῖδθ ΒῸΡ06- 
ἰδηῦὺ οχοχοιϊαὶ 17.--- 11., ἀθ σαυ]τρ]101] ὈΟΠῚ ἱπ ΥϑίΟΥῚΒ 
Βοϊθηΐα 12.---14.., ἀθ ἐποπᾶι Ῥοπᾶᾷ δχϑγοϊΐζιβ συϑ]ϑυπαϊμθ, 
οὐ ἀἂθ δχϑγοϊ υϊομϊθυβ μᾶπὸ ἴῃ τϑῖὰ ἰπϑυϊαθπαϊθ 18.---18,, 

ἂθ αὐὐϊθυβ αὐἱθυβ οἴβοὶ ροϑϑὶῦ αὖ τηἹ]1ῦθ5. πὸπ ταοᾶο οοδοῦϊ 



ΝΠ ΒΌΜΜΑΒΙΑ. 

οὐ ληνῦϊ, 504 γοϊθπίθβ δ ᾿ἰυθθηΐθβ ᾿πηρθγαΐουὶ ρᾶγοδῃύ 
19.--2Ζ:6.. ἀθ γ87}18 δύ θ8 ΒΌΡΘΥΔΠΑῚ Ὠοβίθϑ 20.---48., ἀθ 
αϊνιπαῦϊοη ἴῃ ΥΘθ 5 5.501 16Π815 Δα οπᾶα 44.---46. (6. 6.). 

118. 1|. 

Ογάαχᾶσοβ ϑυ88 δοβίμσμηαι!θ ΟΟρὶὰ5 τϑοθηβοὺ Ογσὸ οὗ 
ῬΌρΤ 86 ΔΥΙΠΟΓΌΤΊΠΊ1Θ σὍΠ8 απο 5ιὺ οϑἰθπαϊδ. Ογχὰβ δυΐθχῃ 
80 60 ᾿ηροίγαῦ αὖ ῬοΙΒῚΒ δανθῃιθηϊθυβ πον ἅγια δά 
ΘΙ] γα 6] ]οῖὰ5 ρσουθημαυτη ΠΟΥ ἰαροαὺ. Οὐποϊομθυ8 ἀθ 
τηυΐδπο ΔΥΥΠΟΥΤΩ ΘΘΏΘΥΘ ὨΔΌ118 ῬΟΥθᾶθ ΟἸη05 1ἰβᾶάθχμ 
ααϊθὰβ Ποιηοηϊ δ Ὶη18 οὐμδηΐαγ. ὕγγὰβ χηθαϊ αὐ 68. 
οδιηροϑίγοβ ᾿ηϑυχυν, οὐ νιγύα 8 ῬΥΔΘΙΩ118 ῬΥΟΡΟΒΙ 18 βδυσᾶϊα 
οοηὐοη οπυχα Βοποβίδγαση θχοιίαὺ (6. 1.). Οοπνινδπείυχι 
ΒΘΙΊΠΟΠΘΒ 1 τηοαθγαίαχ Ογγὰβ αὐ οὐ ἀο]θοΐθηλ οὐ Ῥυοϑιηΐ. 
Τιορῖᾶα απδρᾶδμη πᾶτγδηΐυῦ ἀ6 βιυρ)]οἰἰαΐθ οὐ ἔαύυϊξαίθ 
Ῥρυβδύση Ὀ]ΘΌΘΙοσαη. [πᾶθ ροϑὲ βοῦῖϊὰ αυδοᾶδῃ 40 
ῬΥΔΘΙΏ115 αΙϑ ΥΙ ΘΠ 15 ΥυΥΘ5 δα Ἰααυγη ΒΘΥΓΠΟΠ65 τουοοδύ 
(ς. 2... ὕδυθα ἅθ ῥγϑθιη δ ἴπ σοποίομθ ἃρίξαγ. ΟΥΤῸΒ 
τὰ δ ἀ6]]ογδηᾶυμη ρστοροπὶί. ἘΣ ργοοθύυσα ογϊπθ ΟυγΥ- 
βαηΐδβ βύδίυιὑ αὖ 1η θἃ τὸ νἱγύα 8. Β᾽ σα] ασα γαύϊο μαθθᾶ- 
ὑυγ. ἘΣ Ῥ]ΘὈοιοσασα ογᾶϊπθ ῬὨθγϑυ]δβ ργϑθϑίδη Ἰβϑίτηδ, ΟΥδ- 
ἔΐοπθ ἰᾶθυῃ βιυϑᾶθί, βἰσαυ]αθθ ἀθοθυμῖ ἀϊρυ αςβ οὐ νἰσθα 5 
Ταἀϊοίθτη 6586 γτγο ρουχαϊ θπᾶστη. 'Ῥούαβ σϑηΐασίαβ ΟὙΤῸ5 
ΟὟ 5'πρΌ]αγοΘ Θσχθγοιϊαύομθβ Δ 10515 ᾿πϑυιϊξαΐαβ θρυ]ὸ οχ- 
οἷριὺ (6. 3.). Ιοραῦῖβ 80 ᾿πᾶοτυση τορὸ δὰ Ογδαχᾶγθιη 
ΓΑΪ5515 Ογτὰβ δγοθϑϑιΐαβ ἀδὺ σϑϑροπϑαη. Ογδαχδυ βυδᾶοί 
Ἰάθιη υὖ ΑΥ̓ΤΟ] ΟΥσ τοχ, ααἱ ἀοἔθοογαι, δα οὐβοίυτα τϑαὶϊ- 
φαΐυγ, οὐ ργοραΐδ σθ 580} σϑπδίϊοηϊβ 8ρ06010 ουχὰ θχθγοῖϊζα 
δὰ ἢποβ οἷυβ δοοϑᾶϊ (6. 4.). 

Π18Β. ΤΙ. 

Αὐχηθηΐδε τὸχ οὑχὰ 8118 οδρίζυγ, δὲ ᾿πα!]ο0}} αυδάδχι 
ἔογτηϑ ἀθίθπϑυβ ἃ Π]1Ὸὸ 1ῃ βάθια οοπαι Ομ Ρθυ8 ἃθαυ18 τϑοὶ- 
Ρἰΐαγ. Βορὶβ Αὐταθηϊοσιχα οὐ 8111 οἷα ραγαύατη οὈβθαυζαχαι 
(ο. 1.). ΟΒαϊᾶδϑθοβ ρϑυιθυ ΟΡΡΥΘ5808 ΟΥ̓́Τ 8 8101 οὐ ΑὙτηθῃ 18 
Θ00105 δαϊαπριῦ, οὐ αὐγίβαιθ σοϊθπεϊθαβ τποηΐθβ οσσαραΐοβ 
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ἴρ8θ ὑθπϑὺ: αοβ τππῖγθ ἰηϑεθαϊ δ. [μϑραΐοβ δὰ [πάοτιιπι 
τοῦθ 46 ρϑουπίδ ἴῃ Ὀ6]}}1 δαμηύιβ ται 5101 ἀαπᾶα σαῖς 
(ο. 2ῶ.. ὄγτυπι γϑἄθαπίθμι θχοϊρί απὸ ποπουῆοθ ἀθαπουπύ- 
419 δροθυπίθμη Αὐτπθηϊ. ὔοτηδίϊβ οὐ θχοιύαϊβ τα 1018 
Ογγὰβ ρουϑυδᾶοῦ Ογαχαυῖ αὖ ἴδὰ ἴῃ ποϑύϊαχη γΘρΊΌπθια θαυ- 
οαΟΥ Θχθγοϊΐαθ: ἴθ αὰἃ ρῥγαθάδπμαο οὗ ουποίᾳ γαβίδπαο 
δοοράυπὺ δα ποϑίθβ. ϑϑυυϊοσίασα οὐ ΟΥΤῚ αἴνουϑα ἴπ οαϑ 18 
ΘΟἸ]οοδ 415 ταῦϊο. Ουγὰβ ΡΥ ΠΟΙΡο5 Ῥούβάσαμα δὰ ἔογετζα- 
αἴπθαι οομοχίανιν: ΑΘΘΥΤΙ5. ΟἸΔΠΘΙ. ϑασση Θχϑγοϊΐασα αποᾶ 
5010 80 ΠοΟ οὐ ἔγυβϑίτα ἢθυὶ ῥ᾽ υσίθυβ ἀοοοῦ γσαβ. δίαρτιο 
ἈΠΟ Ῥρύβδθ ἱπιρθύιμῃ ἔδοϊαπῦ ἴῃ ΑΞΘΥΤΊΟΒ, ΑὉἹ 8 Π}15518 
ΒΟΤτα. ταῦ 8 ἰπ οαδύτα τϑρϑ]απέυγ (ὁ. 8.). 

118. ΤΥ. 
Ογτγὰβ Οὐ νιοΐοτίδπι σϑρογύαίασα ἀθ05 οὐ ταῦθ ΠΟΠΟΥΘ 

αἴβοιί, 0. Βοβίθυβ, αἱ ποοία οαβίγα ἀθβθυιθγαπῦ, ΡΘΓ56- 
4 αθη415 οαριύαν ΘΟΠΒ:] τη. θυ ᾿πηρθαάϊγο οοπαύαν Ογδαχαυῖβ 
ἩΝΟΥ οὗ ἱρπᾶνᾶ: 5948 80 60 ἱπηροίγαὺ γτὰβ αὖ Μοάϊ, αυἱ 
Βροπίθ νοὶ ἱπὺ, ἰρϑυτα βοαυδηΐατν (6. 1.). Τπέοτῖτι ΗΥτσοδπίοσασα 
Ἰοραῦϊ ἀθ βοοϊθίαϊθ οὰτα ῬΘυβὶ5 ἱπθυπᾶδ νϑπιαηῦ: α085 ἀ068 
1ὈΠΠΘΥῚ5 βθοαΐαβ Ογτὰβ οὐτὰ ϑυὶ οὗ οὐτὰ τηδχίτηϑ ρϑγίθ 
Μράογυμα ῥσοβοϊβοιϊίαν, Ἡγτγοδπίοβαιθ ἱπ Πάθι τϑοὶρὶΐύ. Ηο- 
βύϊαση ΔρρΥθαϊθπαογαχα οὗ ρθυβθαπθπάοσυμη τηοάσπι ἀοοθί, 
4108 ΟΡΡΥΘΘ505 π0}]0 τοϑιϑύθηξθ τηδχίτηδ οἰδᾶθ αἴποιῦ. Ογσγὰβ 
ῬΘΥ β56ΥγῸ5 οδρύϊνοβ Ραγαῦ οομητηθδύιμι οὐ βιυχητηδ οαγᾶ ΡΓῸ- 
νἱαθύ αὖ 80οῖΊ0ο5 ἱπ ποβϑῦϊθυβ ΡὈΘΥβθα ΘΠ 15 ἰᾶτπι Οοοαρδίοβ 
8101 ἀονϊποῖαί (0. 23.). Ῥουβὶβ ααἱ δάμαο ϑαυϊξαΐα οαγαθγδμηΐ, 
Ῥθουβαδᾶοὺ γγιβ Ομγγϑδηΐα δαϊαναπίθ αὖ οὗ ἱρϑ8ὶ ϑαυϊΐαγθ 
ἀἰδοαπῦ (6. 8.). Οαρθινι αὖ οομ ϊπϑαπίαν 50 ἱπιρϑυῖο, ἀἰτηϊύ- 
ὑαπύυτ Ἰοτὶ (ο. 4.). Οθμπᾶ βαμῖξασ οὐ οαβϑέγα ουδιοαϊαπέατ. 
Ογάαχᾶγθβ οορτῖΐο βυογαπι ἀϊβοθϑϑι ἰγαύιβ σαϊψ δ ααϊ οοπ- 
[οβύτη 11105 τϑᾶϊστο ἰυροαΐ: 5068 Ογγὰβ πυπίϊαμη τϑῦϊπθυθ 
βίυΔοί. Μιζξαν παπίϊαβ οὐτὰ ταδηᾶας5 ἰπ Ῥϑυθα8 αὖ πο- 
ΥῸΒ τα] 1ΐδ5 ταϊζίαηΐ, 5048. οὐτὰ [ἰἐἐουὶβ ἰάθη δὰ ΟὙδχᾶτοαι. 
[6 γγαθᾶδ αἰνίἄοπᾶβ ἴΐὰ Ογτὺβ ἂρὶὺ αὖ φοαυὶϊ οὐ οπιπὶδ 
αὰδ0 δὰ σϑῖὰὶ ϑαιπθβέσθπι ρϑγιϊποπΐ, Ῥουβϑὶβ δὰ ἱπϑυϊαθπανμι 
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οαυϊδαίατη οοϑᾶδπὲ (0. ὅ.). ΟΟὈγγὰβ 80 Αβϑυσῖο ἀθβῆοιϊ δά 
ὕγγυση. Μοᾶϊ ἅθ ργϑθᾶβ ἀϊνίϑα γϑίογσαπί (6. θ0.). 

18. Υ. 

γγυβ ἀθ ργαθᾶδ 5101 ἰχσιραΐα οὐπδαῦ 81105ὅ. ΡῬαπίμϑδ, 
ἔοσταδ οὐ σισύαθϊθ Θχοθ] ] θη 8 ΤῊ ]16 7, οὐϑύοα!θπαδα, οοτητ 
Αγᾶϑρᾶθ: αἃ1 οὕτὰ ϑανθυϑιιβ ΟὝΤΩ ΘΡΥΘΡῚΘ αἰδρυΐεθθοῦ ἀθ 
ΘΙΏΊΟΥ͂Θ, 5860 ΔαγΘΥΘα5. Οἰ5 1Π᾿ΘΟΘΌγα5 ᾿ἰϑοίαθϑουῦ βστηϊ- 
ἰαΐθτη, 84 οχύγθιηση υϑῃθυιθηῦ ΟΔΡΙΓ διηοσθ Ῥαϑῃθῃθδθ. 
Ογγὰβ ἀθ 6110 ρουβοαιθπᾶο οουΐαβ οχρίοσαῦ Μοᾶάογυχα οὗ 
ΒΟΟΙΟΥαΠ, γνοϊπηὐΐαΐθιη, πυτὴ 5ΘΟΌΣΏ ΤΏ Π670 γϑὶϊηῦ: αἱ. 
ΟἸΏΠ05 δᾶ ἀυδιίαπίου τοϑροπᾶθπῦ 50 80 Θ0 ΠΟΠ 6586 618- 
ΟΟΒΘΒΌΤΟΒ (0. 1.). Ογτὰβ ρῥγοβοίβοινασ δ Οοθυγαῖα: Βἷ6 50 
οὐ ϑὰ8 οἠηηῖα, ἰγααϊὺ ὕγσο. (Ἃ(ἈΟΌΥΥἂΒ 1ῃ οδϑίγα 1ηγιὐαίαβ 
ῬΟΥΒΔΓαΤα. ΘΡΟΪ8ΠΑῚ τηούϑη δατηϊγαῦασ. Ογγτιθ ἃ αοΡτγα οἱ 
Ηγγόϑηϊο ϑχαυϊγιῦ αὰ86 πον, ΒΟΟΙΟΥΆΤΩ 8 Χ1] 1 ροϑϑιηὺ 8.45015- 
οθγθ: οὖ 51 σᾶ φχορίοσ. Βαρυ]οηθα ἀποδῦ, ποὰ γθἔυριθη- 
ἄυχη, 504 Πυπὺ Τηϑχιτηθ 1Π|Ὸ 16 αἸΤΙροημ ἄστη 6580 ἀοοοθί 
(ς. 2... Αβϑγυία ἄθπυο νϑβίαϊα ργαθᾶδθ τηδχίτηϑι Ρ818 
ἐγτιθυϊθαγ αορΥγαθ. ὕγγυβ δα Βδρυ]οποῖα δοοραϊῦὺ οὐ Αϑϑ8γ- 
τίατη δα ραρτιδηι, 564 ἔγυδίχα ργονοοαῦύ. (Ἕἰδαάδίαβ, τϑραϊ8 
ΒᾺ0 ΑΒΘΥΓΙΟΥΙΩ αἸΠΠ0Πη6 ὩΡΘΠ5, 8664 ΡΟ ὙΠ 8 ΤΟΡῸ Ο8- 
βύγαῦαϑ, 86 Ογγυμῃ ἰγδηϑιὺ οὗ οαϑύθι τὰ αποάάδιῃ 4010 οσου- 
Ρϑύυση οἱἄθιη ὑγϑαιϊύ. Οδάμυβιοβ οὐ ὅὅδοδβ οὕὔσὰ ΟΥΤῸ 8560 60ῃ- 
ἸᾺΠΧΊ556. Ῥ8ΠΟΙ5 ΒΙΡΉΙΠΟαΙαΣ αἱ τηϑίουθθ ΟΟρΙ85, αὖ οὐ Ηγτ- 
οϑ 1, δα ὈΘΙ] τη οἀυπουπί. Οἰδᾶείαβ δὰ ορριᾶ8. ϑὺὰ8 ἀοῖθῃ- 
ἀοπᾶδ, ῥγοΠποϊβοιζαν, οὐ γγυβ 5005 Βουίαϊθυσ αὖ 61 δΔχη ] αστη 
ἔογσαπὺ ἀοοθίαιθ αὐοχποῦο ϑριηθη 8 1ἴθγ ποούσσπυμι 1Π- 
βυιθα] νοὶ. Θυϊθὺ5 46 οδυβὶ58 Οὐσὰβ τη] Πὔατη ἄποθθ ΠΟΙΩΪ- 
πδύϊτα ΔΡΡΘΙ]αγὺ οχρομπίναγ. Επὰ5 οαγῶ οὖ 50]]ουύϊα ἴπ 11 ΠΘΓΘ 
Ἰηϑθϊθαΐο οοπβοίθηᾶο (6. 8.). Θαδάείαβ ἃ ρογῆδο Βοιπῖπθ σα]πθ- 
ταῦ βουυδίυσ ἃ ὔγγο. Οδᾶυβϑιὶ ὑθαθσθ γϑύϑιι8 ΒΑΌΥ]ΟΠδ 6Χ- 
ουγγαηὺ οὗ δηηΐ580 ἄποθ τηᾶρτιᾶτα οοπίγϑηυπί οἰδᾶθια. 05 
Ογταβ Βυχηϑηϊίου τηοπϑὺ οὖ τηθ]ϊογὰ θαοοθῦ, βίχηυ]αὰθ οὐτα 
ὨΟΥ͂Ο ΘΟΙΌΤα ἄμοθ ποβύθα υ]οϊβοιθασ. Ῥϑούυσα οομυθηΐαχῃ 
ἄθ Ῥϑτοθπᾶο 8ρυ]00115.ὙΎ. Οδάαδίαβ σϑιοΐο ἄοταὶ ρυγϑθϑια 10 
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αὐτὰ Θοχούοῖΐϊα Ογυὶ ρῥγοβοϊβοιΐασ. ΟΥγὰβ Θχροπιῦ ΟὟΓ ἱπ 
ἸΠΠΟΥΘ ΠῸΠ ΡΙΌΡΘ ΒΌΥ]ΟΠδ, 5604 8Σ]Ι͂1}]]ὸὺ 5ραΐϊο τϑιηοῦβ 
Ῥγαθίουίτθ υϑὶϊύ. ὕΟδβίθὶ]β ὑσίθυβ ροϊασ (6. 4... ὕυμ 
πΠοΟΥΪ ταὶ] ἶθϑ, ἅθ αὐἰρὰβ πυποὶὰβ οὑτὰ τηδηδί8β ΤΩ 155115 
ογαὺ, 6 Ῥουβϑίθ δὰ Ογδχδγθιη σϑηϊββοηῦ, δῖο ᾿ηγιαύα ΟΥΤῚ 
60 Ἰυδοπίϊαβ ἱπ οἰὰβ οαδίγα, Ῥχοποιβοιασ, αὐοα Οὑχὴ 5018 
Θχογοϊυ5 Μοᾶογυχη ΘρῪΪΒ τηο]θϑύμβ 6580 ΠῸη συ]. Ογτὺβ 
ΟὈνίδιη Ογαχδὺὶ φργοοθαϊῦ οὐτπὰ οαυϊαῖα. ΑἸ ογοαῦϊο 1ηύθυ 
Ογαχδσθτα οὐ ὕγτγτυση. ὔΟγδαχᾶγθβ οοποι δύ ἀθαποιϊξαγ ἴῃ 
ἐδθουπδϑουίΐυχα οὐ ἀοπαίυσ ἃ 8.1.5. θυ Οὐγάχασθθ οὐτὰ 
5.18 οοπδῦ, ΟΥὙσὰβ ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ ϑιηϊοοσαση τοίοσὶ ἀρ Ὁ6]]0 
σογθπᾶο (ὁ. ὅ.). 

τυ 

Απίθ Ογαχϑυὶβ ὑδοθυπϑοῦ! ασα οοηρτοραῦ 580011 τορδηΐ 
Ογγαμα πὸ ἀϊχηϊἐαὺ οχϑγοϊζαση. ἘἸΡΥΘΘ80 18πὶ ΟυὙαχᾶσθ ἀθ- 
ΘΟΥΪαΥ ὈΘΙ] τη 6550 Ῥτοβθαθθηάστη. ὕγγυὰβ βυδᾶρὺ υἱ 
οδϑίθ}}15. Βοβύϊνμη 5] δ ἃ 5.18 πουἃ θχϑβϑίσιιδηΐασ. Ρτο- 
Ῥαΐο 1110 Θομβ1}10 Ογγὰβ οἂριὺ Ἰοοᾶ ΒΙΌΘΥ 5 Ἰάοπθα. Εαυϊ- 
ἰαΐυβΒ Ῥοϑυβᾶῦυση δυσθίυῦ οὐ ᾿πϑυαπιπίαῦ οὐγτιβ [δ] δ ϊ. 
Αγὐᾶϑρᾶθ, αὶ Ῥδῃθηθαη σοῦ] οοπδίιβ ογαὺῦ, ἱρστιοβοῖΐ 
Ογταβ, θυπᾶάθιηαιθ δα ποβίθϑ βισηυϊαῖα ρα ταθϑὺ ὑγϑηβ1Γθ. 
ΑΡγδᾶδίδιη τηϑυϊζαση αὖ δτοοϑϑαὺ ΟΥγὸ ρουβϑυδαθὺ Ῥαπίῃθδϑ. 
Αργδάδίαεβ Ουὐυὶ τὸπὶ οὐυχαΐθη δαϊαγαί. Ρ]δυβίσα οὔπὶ 
φανγϊθυ5 δϑάϊβοαῦ Ογτὰβ (6. 1.).. Ιπᾶογυμη Ἰθραίϊ τηϊῦ- 
ἰαπΐυσ ἃ ὕγτο δὰ ἀββϑυσίυτη ϑρθουδμαὶϊὶ οαυθδα. Οὐ γτὶ 
βύυαϊατη πὶ ΒΡΡδύδηᾶο Ὀ6110 οἱ ϑχθυοθῃὶβ τη  ῦὰ5. [π- 
ἀογαση πϑυγαῖϊο ἀθ ποβίϊαση ΟΡ 115 ρουξασθαὺ τη]]165 ΟΥΤΙ, 
αὐογα τηθίμμη βθᾶδηῦ ΘΟΠΟΙΟμ65 Ογτὶ οὐ ΟἸμγγϑαπῦδθ. 
Ῥρογοία οχρϑαϊξίοπθ βίδα βυβοὶρίθπᾶθ Ογτὰβ οάϊοῖδ ἂθ 
ΤΘΌυ5, αὐἱθὰβ Ῥγϑϑίθυ ἃυτηδ θχϑγοϊξαβ ἀθοϑαὺ θ556 ᾿ἰηϑβίσιο- 
ὑὰ8 δὰ ἴΐϑγ (9. 2.). Ῥϑβουϊ αν ογᾶο ρταϊπὶβ, οὐ ἱπρυϊπηῖβ 
ῬΙδυβίγοσαση οὖ ἱτηρθαϊτηθπΐοσασηα. Ογτὰβ 6 φδρυϊδίουθυβ, 
αὐοῸΒ ᾿ἱπύθγοὶρὶ ἰαδοῦ, ἀθ βίαϊξα ποβίϊαση ααδοῦῖθ. ΑΥ̓αβρἃ5 
τοαϊὺ οὐ ϑχροπὶύ ἀθ δοὶθ μοβέϊιτπα. Ασοουγαίαβ ἀθβουὶ δ᾽ τυ Γ 
Δ0οῖθ8 Ογυὶ (0. 8.). Αὐπιῖβ ογῃϑίυσ θχθγοϊςαβ, ἱπρυίπαΐϑα 9 
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᾿Αργδᾶδΐαβ τπῦποσ Ῥαπίμθαθ: απᾶθ 51τὴ] ΥὙἹΓΌΤη ροτδΥ 551- 
Τα συ ]5. δα [ογυϊπαϊποια πογίαϊασ. Ογγὰβ ἄσποθθ οοηνο- 
θαΐοβ ἄθπιιο δ ϑρθϑῖὰ υἱοίουϊαθ θχοϊίαί (6. 4.). 

118. ὙΙΙ. 

ῬΥΔΠΙΟ ϑυχηΐο οὗ 580115 χὶύθ ἴδοίβ ΟΥΥΏ θχϑτγοϊξιβ 
ΟἸΪΠΘ ἴδιιϑύο ργοοθαϊῦ. Οὐχ ἰᾶται αἰθγαιθ θχϑιοϊίιβ θϑϑϑὺ ἰπ 
οοπϑρθοῦα, οοαυϊίαύ Ογγὰβ οὗ 5ὰο5. ϑχοιϊαὺ ὑοίδιηθ ΡΥΌΘΙ ἢ 
᾿πΘῸ ΠῚ τϑὐϊομθια ἀοοθύ. Ογόθϑὰθ ὑπ] ῦ8 ΡΠ ΔΙ ΘΗρΡΊθι5. 1η- 
γϑαιὺ ΟΥΤῚ ϑοίθιῃ, 5644. ϑίαϑ αὐγαμηα θ. ΘΟΥ̓́Π ΡὈΥΪπ0 ἱπιρθὺα 
ἔαρσαΐαγ. ΑὈτγϑααίαθ ποβϑίθϑ ἱποαγγιῦ, οὖ οὰτὰ ΠΟΙ ]}15 58- 
ΟΥ̓ Οδαϊύ. Αθρυρύϊογιση οήορυθ οὐμπὰ [ΟΡ ΟΥ τϑϑιϑυϊ, 
Ρθάθια σγϑίοσαηὺ Ῥθῦϑᾶθ. ΑθΡΥΡΟΙ ἰδπᾶθμῃ, τη ἃ ὑθγρὸ 
δἀογίαβ οϑϑοὺ γγιβ, οδϑάσηθυῦ ἀπάϊαθθ, 568 ἴπ ἤάθιι 80- 
ΟΡ 5. ΔΒΒΙρηδηὐΥ 5θ0αθ5. Θυϊᾶ 1π ΠΟ0Ο ΡῬΙΓΌΘΙΙΟ Ρ] γα πι 
γϑ]αουιῦ, ὈΧΘΥΙΟΘΥ ΘΟΥΗΙηΘταοΥϑίαν (6. 1.). ϑβαγάϊθυθ οδρ 8 
γγὰβ Οτοθϑαση Οουϑίοα!] ᾿αροὺ οὐ οὉ ργδθάβδηαὶ 11 πθια 
ΘΡΥΘΡΊΘ οαδύϊραῦ Ομ] άαθοϑ. Οτγοθϑαμι δγοθϑϑι πηι Πυμη δ 6 Γ 
βαϊαΐαῦ, οὗ οἰ ΘΟΠΒ1Π1|Ὸ Ὧθ πὸη αἰγριθπᾶα, αὐ ρϑγθῖ. 
Εχροπὶιῦ Οτγοθϑιβ ἀθ ογϑοι} 5. ΑΡΟΙΠΠΙ5. 5101 αὐ οὐ ϑυδπι 
ἰπουδαῦ ἱπτηργααθηίίδη. ΟΥΤῚ οἸθιηθηὐα οὐρῶ Οτοθϑυμ 
(ς. 2.). ὕγτυβ δυᾶϊία ταουΐθ Αργαᾶαΐαθ ἔμπυβ οἱ 501] 6πάϊ- 
ἄσπι ρδῖδῖ: οἀθιαθ Ῥαπίμθα ΡΓῸΡΘ ταϑυϊύιμα σ]δάϊο ἱποὰ- 
Ῥυϊδδθῦ, αὐγίαιθ ΔΙ} 155 τα ὰ ῬΟΠῚ ἰαθϑὺ ΙΠΟΠυΙηΘη 1 
(ο. 8.). δγὰσι οοπίγονθυβίαθ 68}11ἃ6 οοπιροπὶ Αἀιίυϑ. 
ῬΗγυρίδτα ταϊπούθιη ἀοιηδὺ Ἡγϑίαθραθ. ὕγγὰθ οὐτὰ ΟἼΌΘθ80 
Θἰυϑαὰθ ἰποϑϑυγιβ ρτοίθοίαβ ϑδγάι θὰ ἴπ 1{{ποῖρ ῬΒΥΥΡΊθυϑ, 
Οδρρδάοοιρυβ, Αγαθιθαβηααθ Ὁ6110 βυθδοίῖ5. ρϑς Βα γ]οπθπα, 
(ο. 4.)5. ΒΑΡ] οπθῖα σοτόπδ, οἰπρὶἐ οὐ ἱπᾶθ 86. οϑυΐθ σθοϊ ἱδν 
Ουδ81 δὰ οὐβιἀθπᾶδηη ἀσὐῦθια ἴοσϑα ἰδία, ὑγοίαπαάδημθ οἱἷγ- 
οὐυταἀαοιϊίαγ, Ὁῦ5 ἰδπᾶθια, Ἐπρηγαῖθ πῃ ἴοβϑϑαβ ἀθγιναΐο, 
ὙΠῸ 80 Πα 0 βθραϊία οδριΐαγ. δ5 οαρίδθ υὐῦ15 ογαϊ- 

. πϑηΐατ. ΟΔ}1148. γαΐϊοπμθ Ογσιβ ᾿ηϑυϊξυιῦ αὖ διαῖοὶ 1π|60}}1- 
σαπὶ Ἰρϑῦχη ΤῸ 10 ΟΟπϑρθοίΐαμη ΡΟΡᾺΪ γθπῖῖθ ἄθθθυθ. 
Αὐίαθαζι5 ἄστα ϑχροπὶὺ ααἰθὰβ 40 γϑῦυϑ 1ρ50 δάϊμιαο ΟΥΤῚ 
οοπδιθίμαϊηθ ἔγαϊ πο ρούιογιῦ, ϑυχητηδτα ΥΘΥατα ἃ ΟΥ̓ΤῸ 



ΞΒΌΜΜΑΗΙΑ. ΧΠῚ 

ϑοβϑίαγυσα τϑροίλϊύ. ΟἸγγϑαμίαθ οχϑιϑυϊῦ ΒΔ ΒῸΥ ΘΟΥῚ 1880 
γγὰβ τηδχίτηθ οχρϑίθθαθ. ΟΟΥΡΟΥΒ ουδίοαοθθ οἱσιὺ Ογτὰβ 
ΘΠ μο5. ϑαύθ! το γορίᾶθ οὗ Ῥγδθϑιαϊαση ἀγθιοασα 1ηϑ01- 
ἑαϊ. ΟΥΤῚ ογαῦϊο δὰ διηϊοοβ ἀθ αἰ 5ορ}1πα ῬΥΟΟΘΥατα. 00Π- 
βυιϊθαθπᾷα (6. ὅ.). 

118. ὙΠ]. 

Ομυγϑαπίαβ αϑϑϑηαθιασ Ογγὸ οὗ ρουϑυδαθῦ 41115. οὔβϑυ- 
γαπύϊδτα ου]ζαχηαιιθ τορ5Β. Νίυποτα ραϊδύϊπα ᾿πϑυαυπῦυγ 
ἃ Ογτο. Θυΐϊρυβ αυύθυβ οἴθοοσιξ αὖ ϑᾶ8θ06 ἴπ τϑρίδθ δυο 

οοΙμρδιογθηὺ ορίϊτηαϊθθ. Ὁ ϑοβάθια δὰ νυἱγύα 5 ϑὐπαϊαγα 
οχοϊίαγθῦ, 1ρ0850 νἱστύαϊθιι. ΘΟ] αϊῦ ΟἸ,ηθη. 86. ϑοϑαὰθ Θχϑθυ- 
ουἱῦ γομδπᾶο. ὥὄαθχα οὗ δι οοσαχα οαϊθαση Παοιϊασπαπο δὰ 
ΒΡΙΘπἀογθη ᾿πηϑύϊυαϊν. ϑογυιθαϊ ϑ00 ᾿᾿ρϑῖὰθ ᾿ΠΏΡΟΥΟ 86- 
αἸοίοβ Δ διγωοσισα α8ὰ οὗ 80 ΟἿΏΙΙ ᾿1ΌΘΥᾺ]1 οχϑγοιία οπθ 
ΥΘΙηοΥῦ. ΡΥΙΠΟΙΡΟΒ πὸ αὐϊα πογϑύθσα ΥΘΓᾺΤα ΤΠ] ΓΗ ὐΌΓ, 
οἴροιΐ δθουθ οἰγίατα, αἀαθὰ 5101 ΘΟΠΟΙΠΙαγιὺ ἴδ, αὖ ΤηΔΡῚ5 
5101 αὐϑδηὴ ᾿πῦθυ 56 θϑϑθηῦ 8172101: οὗ 1ἃ αὐᾶάθτη ἢ15. 818 
Δυθθυ5 (0. 1.}: ταῦ ]υ8 οἷθοθ ἀθ 518, ταθηϑα τοϊἐοθοδῦ, 8115 
Θ05 ΟΥπδρδὺ ἀΟμ15, ΟἸΔΠΙΠΟ 856 Ὀοπθυοΐασα οὐ ᾿ἸὈοταίθια 8α- 
ὙΘΥΒῸ5 6085 ΡῬΥΔΘΌΘΡαῦ: οὐϊδπι τηθᾶϊοοβ οοπϑεϊαθραῦ, ααὶ 
θστούαπίοθ ουγαγοπῦ. Ἐποᾶθυα ΘΟΠ51110, αὖ ποὰρθ δ)]]αυϊα 
ἀἰββθηϑίοπὶβ ἰπύθυ 608 δἰθγούι, οθυξαταΐπα ᾿ηϑεϊθαϊ (6. 32.). 
Ῥοαρᾷ ΟΥτἹ ρῥυίμασσα 6 τορὶὰ ῥτοἀθαμπεϊβ δ Ἰοοᾶ 580γϑ. 
ΘΔΟΥῚΒ Ὀουδοῖῖβ Παθηΐαγ Ἰυαϊ Θαιοϑίσθθ. ΡῬΒθύϑααθ οὐχα 
ΒΟΙΆΪΠΘ Ρ]Θθθῖο 6 ϑὅ'δοὶβ οο!]οαυϊαῦ ἅ6 αἰϊνιϊγισα ῥχθίϊο, 
Θίααθ οὐμηΐϊα, θοπὰ 888 ἀοπαὺ ἴα. αὖ 1ρ80 80 60 αὐϑηΐδιχῃ 
5815 810 δὰ τυἱοΐατα οὐ οαϊΐατα δοοϊρίαῦ (6. 8.).». Αὐηΐοοβ 
ΘΧΟΙΡΙῦ ΘΟΏΥΙΨΙΟ ΟΥΤΊ5, ἈΌΪ ἸΟΟῚ ΠΙΌΘΥΔ]65 πὸὰ ἀθϑιἀογδηζατν. 
Ναρθ5 Ηγδύαϑραδθο οὐ ΟΟΌτγαρ Β]18 σοποὶ]αὐ]5 οθύθτοβ 
ΟΟΠΥΥἃ5 ΟὟ ΤΩ ΠΘΥιι5 ἀουητϊῦ. ϑοοῖοβ ραγέτη ἀοταυτη 
αἰσαιθὐ ραγίι βθοατα ΒΘΌΥ]ΟΠΘ πιϑηθῖθ οοποθαϊῦ, α05 
ΟΙΉΠΘ5. ἔδιη ἀποθθ ααϑδτὰ τα] 1065 ΤΑ ΠΟΥ ιι5. οὐπιαῦ. ΑὙηϊοὶβ 
οὗ Ῥγόοθυιθιβ οοπγοοδῦϊθ ΟἸΠΠΘ5 5185 ΟΟρὶᾶ5. οὺ ορϑϑ οβίθῃ- 
αἰ (6. 4... Ογτὶ ἴῃ Ῥοιβίἄοιη ργοβοϊβοοπ ϊβ ἄρταθπ οὖ 
ΟΑΒίσΟΥαση ταύϊο ἀθϑουϊ ιΐασ. Ογτὰβ δὰ Ογδαχᾶγθιμ. ἄθγου- 



ΧΙΝν ΞΌΜΜΑΗΙΑ. 

ἀἰαγ, ἃ αὰὸ ἢ]|Π1ὰ οὐ Μρᾶϊὰ ἀοῦϊβ Ἰοθο 61 οἴογίασ. ὕδϑχι- 
Ὀγ5815 δυοίοτιαΐθ ρϑοία ἤαπὺ τυγαΐα ᾿πΐοῦ Ῥουβὰβ ΟὙσυχῃ- 
αὰθ Ὧθ ὑϑριιο Ῥοϑύβῖθο. Ογδχδυβ ἢιίατη ἀποϊξ ὈΧΟΥΘΙῚ 
Ογγὰβ (6. ὅ.).. ϑβαίγαραβ ρσγουϊποίδυιση οοπϑυϊυϊδ, αὐἱθὺβ 
Θϑπάθυῃ τπουση αἸ5Ο] 11 Ππϑγη. Θογησηθηαδαΐ, αὰ86 ἃραᾶ Ἰρϑυτα: 
ἴῃ αὙδ6 οὈὐπού. Τιοραΐοβ ᾿πϑύ αν, 4] οὐτῃ Θχϑγοϊθα ῥτο- 
ΨΙΠΟΙα5. ΟὈθϑηὐ; ΔΗΡΘΙΌΒ Ἰΐθιη 56 ψϑύθαδυϊοθ αἸΒΡΟμΙῦ ΡΘΓ 
βύδομθθ, 4Ὁ1 Θρ δύο α5. βαγητηδ, Θ᾽] γι αῦΐθ ααοουπαθθ Ρ6Γ- 
ἴογαπῦ. Αϑὶὰ ἱπᾶθ ἃ ὥὄγσγια ἀϑαὰθ 86 τηϑᾶγθ γαργατη ΑΘΡΎΡ- 
ἴοαὰθ ἀοτηϊία, Πα ΙΐαγΘ 1πϑυϊταϊῦ τηοᾶο ΒΘΌΥ]ΟΠΘ τηοα0 515 
τηοᾶο Ἐοραΐδηΐβ (6. 6.). βοιβηΐο δᾶιπομιδαβ 86 ρᾶγαῦ δᾶ. 
αἸθοθϑϑατη οχ 80 νἱΐδ. ΟΥΤΙ τηουιθηί5 οτγαῦϊο δα 8]105 οὗ 
Δγηΐθοβ (6. 7.).. Αρροπμᾶϊχ οομπτηθιπογαὺ ἃ Ογστὶ 1ηϑεϊα 8 
ἀοίθοϊβθθ Ῥϑυύβδβ ροβίθυϊοσθβ οὖ ἀθίθυϊουθβ 6886. ἔδοίοβ (6. 8.). 

5ΙΘΙΑ. 

Ρ -- [ταρτηϑηΐα Ἠθσιοροὶ. 5. ΠΠ (Υ̓͂ 2, 51. 8,.1---9. 9--12. 18---19. 
423 Ε΄ οἵ. Μη οησπρσθη δὰβ ἃ. ϑαταχαϊυπρ ἃ. Ῥάργτιιβ ΕἸΓΖΏ. 
Ἐαῖποσ Υ͂Ι, 1897) 

Π, -Ξ [ταστηθηΐα Οχυτῇ. 5. ΠΠ1 (1 6,8---11 οα, ατϑη6}} οὐ Ἠυπῦ νο]. Υ) 
Π, ΞΞ . 5.Π|4(1|6, 21---299 ρα. ατοπῇ. οὐ Ἡ. νο]. ὙΠ) 

6 -- Ῥατῖβ. 1640 κ. ΧΙΥ͂ (ὦ τὴθ οο]]αὐπΒ) 

Ἐ -- Εὐοπμθηβὶβ 5. ΧΚΥ (ἃ Μδγομδῃΐο 60]].) 

Ε -- ΕἸ] ΡΟ 518 5. ΧΥ͂ (ὦ τὴρ ς0]}.} 

Ὦ -- Βοά]οΐδητιβ (10. ὕδθομ. 39) 8. ΧΥ͂ (α Μδγομϑηῦϊο ς0}}.) 

Ἡ - ΒΥΘΙΏΘΗΒ1Β 5. ΧΥ͂ (ἃ τὴ Ω0]}.) 

6 -- Οὐο! ουγύ. 171, 19 8. ΧΥ͂ (ἃ τπὸ ο0]].) 

Α -- Ῥαυῖβ. 16θ36 ( Ὠίπαοτῆο 60]].) 

Η -- Εἰβοουϊδ]θη815 Τ' ΠΠ14 8. ΧΙ (ὦ Μαγομηύιο 60}}.) 
Υ͂ ---τ αὐιοδπιβ 1385 8. Χ11 (πᾶ46 ἃ Υ ὅ, 8ὅ ἃ της 00]].) 

ΣΈΞΟΣΝ, 

γΞΞΌΡ 

2: ΑΗ 

ε -- Βχοογρία ἀδ βθηῦ. οα. Βοϊββθνυδίῃ, ἂδ νἱγύαί. οὐ υἹὐ]15 δὰ, ΒΟΟ5. 

"ΕΟ ΗΝ. αν μκπνμμνιν μμαονσανσσα σαν νασπν το 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΠΑΙΔΕΙ͂Α. 

Α. 

Ἔννοιά ποϑ᾽ ἡμῖν ἐγένετο ὅσαι δημοχρατίαι κατ- 

ελύϑησαν ὑπὸ τῶν ἄλλως πῶς βουλομένων πολιτεύ- 

εὄϑαι μᾶλλον ἢ ἐν δημοκρατίᾳ, ὅσαι τ᾽ αὖ μοναρχίαι, 

ὅσαι τε ὀλιγαρχίαι ἀνήρηνται ἤδη ὑπὸ δήμων, καὶ 

ὅσοι τυραννεῖν ἐπιχειρήσαντες οἱ μὲν αὐτῶν καὶ ταχὺ 

πάμπαν κατελύϑησαν, οἱ δὲ κἂν ὁποσονοῦν χρόνον 

ἄρχοντες διαγένωνται. ϑαυμάξονται ὡς σοφοί τὲ καὶ 

εὐτυχεῖς ἄνδρες γεγενημένοι. πολλοὺς δ᾽ ἐδοκοῦμεν 

καταμεμαϑηκέναι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις τοὺς μὲν ἔχον- 

τας καὶ πλείονας οἰκέτας, τοὺς δὲ χαὶ πάνυ ὀλίγους, 

 χαὶ ὅμως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις τούτοις πάνυ τι δυναμέ- 

νους χρῆσϑαι πειϑομένοις. [τοὺς δεσπότας] ἔτι δὲ πρὸς 

τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἶσι καὶ οἱ βου- 

κόλοι τῶν βοῶν καὶ οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων, καὶ 

πάντες δὲ οἱ καλούμενοι νομεῖς ὧν ἂν ἐπιστατῶσι 

ξῴώων εἰκότως ἂν ἄρχοντες τούτων νομίζοιντο πάσας 

τοίνυν ταύτας τὰς ἀγέλας ἐδοκοῦμεν δρᾶν μᾶλλον 

ἐθελούσας πείϑεσϑαι τοῖς νομεῦσιν ἢ τοὺς ἀνϑρώ- 

ὅ ταχὺ πάμπαν καί χ, καί οι. γαὺ. 981. 7 διεγένοντο Χ. 
10 καί μοβῦ. ἀ6]. Ἠδγίσιδῃ. 11 πάνυ τι γὰ, πάντη ΧΑΗΉ. 
159 πειϑομένοις ΕΘ, οπι. οοῦ. τ. δεσπότας 566]. Ηἰτβομὶρ.- 
7 τ. ἀγ. ταύτας 7. 

ΧΡΠΟΡΉ. Τπβέεϊὲ. σντὶ. ἘΠ. τπδίοτσ. 1 

Ι 
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Ὁ ΤΠ ΟΡ 

πους τοῖς ἄρχουσι. πορεύονταί τε γὰρ αἱ ἀγέλαι ἡἧ 

ἂν αὐτὰς εὐθύνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονταί τε χωρία 
5ι. "ἢ » ν 5. τΆ ΡΥ δ᾽. τος ἌἾ μι 
ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἐπάγωσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν 

αὐτὰς ἀπείργωσι᾽ καὶ τοῖς καρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνο- 
[ 3 - ἀΓ Ἁ , - Ο 

μένοις ἐξ αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσϑαι οὕτως 
δ “᾿ 3 ᾿ ῇ μᾳ , 3 , 
ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται. ξτι τοίνυν οὐδεμίαν πώποτε 

ἀγέλην ἠσθϑήμεϑα συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα οὔτε ὡς 

μὴ πείϑεσϑαι οὔτε ὡς μὴ ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆ- 

σϑαι, ἀλλὰ καὶ χαλεπώτεραί εἶσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς 

ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἄρχουσί τε αὐτῶν καὶ ὠφελουμένοις 

ἀπ᾿ αὐτῶν. ἄνϑρωποι δὲ ἐπ᾽ οὐδένας μᾶλλον συνίστανται 
Ἃ 9 } Υ͂ ζι μ᾿} Υ ἽΨὕ ἡ -- ἢ ἐπὶ τούτους οὺἣς ἂν αἴσϑωνται ἄρχειν αὑτῶν ἐπι- 

χειροῦντας. ὅτε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεθυμούμεϑα, οὕτως 

ἐγιγνώσκομεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ πεφυκότι πάν- 

τῶν τῶν ἄλλων ῥᾷον εἴη ξῴων ἢ ἀνθρώπων ἄρχειν. 
΄ ΄ 

ἐπειδὴ δὲ ἐνενοήσαμεν ὅτι Κῦρος ἐγένετο Πέρσης, ὃς 

παμπόλλους μὲν ἀνθρώπους ἐκτήσατο πειϑομένους 

αὑτῷ, παμπόλλας δὲ πόλεις. πάμπολλα δὲ ἔϑνη, ἐκ 
ῇ 3 » " “ὔ - 3 

τούτου δὴ ἠναγχαζόμεϑα μετανοεῖν μὴ οὔτε τῶν ἀδυ- 

νάτων οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ἦ τὸ ἀνθρώπων 

ἄρχειν, ἄν τις ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν 

ἴσμεν ἐθελήσαντας πείϑεσϑαι τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμ- 

πόλλων ἡμερῶν ὁδόν, τοὺς δὲ καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ 

οὐδ᾽ ἑορακότας πώποτ᾽ αὐτόν. τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας 

1 τε οἵω. ΑΕ, ἡ] οἷς α. 2. ἂν αὐτὰς εὐθϑύνωσιν (-ουσιν Εὃ Υ, 
ἂν οἵη. χζ, εὐθύνουσιν χ, εὐϑύνωσιν «. ὦ ἐφ᾽’ οτι. ΧΑΗΝ. 
ἐφιῶσιν α (ἐφιῶ ἴῃ Τ88.). ἐφίωσιν Ε, ὃ νομεῖς Εἶτ. { ἀγέλην 
ὉΤη Χ. τοὺς νομέας ΧΑΉΗΝ. 10 ἀλλοφύλοις] ἄλλοισι Ἐ', ἄλλοις 
ΟΠ 6 || αὐτῶν δα. γοα. 11 ὑπ’ γ. 12 αὑτῶν 6, αὐτῶν Εο, 
ἑαυτῶν ΧΑΗ. 18 ἐνενουύμεϑα ΟΕ, 1 ξῴων εἴη ῥᾷον γα, εἴη 
ξῴων οἵη. ΑΗ. Ἰ1ύ ἐγένετο] γένει Πογνοτᾶθη. 18 ἑαυτῷ Ἡ,, αὐτῷ 
οθέ. | πολλά ΑΗ. 951 ἤν χ οὖ 5 ρυδοίοσ αθ. 34 ἑορακότας Τ᾽ 



[1Β.1. ΟΑΡ, 1. 3 

ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, καὶ ὅμως ἤϑελον αὐτῷ ὑπακούειν. 4 

καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων βασιλέων, 

καὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς παρειληφότων καὶ τῶν δι᾽ 

ἑαυτῶν κτησαμένων, ὥσϑ'᾽ ὁ μὲν Σχύϑης καίπερ παμ- 

πόλλων ὄντων Σχυϑῶν ἄλλου μὲν οὐδενὸς δύναιτ᾽ ἂν 

ἔϑνους ἐπάρξαι, ἀγαπῴη δ᾽ ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔϑνους 

ἄρχων διαγένοιτο, καὶ ὃ Θρᾷξ Θρᾳκῶν καὶ ὁ ᾿Ιλλυριὸς 

Ἰλλυριῶν, καὶ τἄλλα δὲ ὡσαύτως ἔϑνη ἀκούομεν" τὰ 

γοῦν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἔτι καὶ νῦν αὐτόνομα εἶναι λέγε- 

ται καὶ λελύσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων: Κῦρος δὲ παραλαβὼν 

ὡσαύτως οὕτω καὶ τὰ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἔϑνη αὐτόνομα 
ὄντα ὁρμηϑεὶς σὺν ὀλίγῃ Περσῶν στρατιᾷ ἑκόντων 
μὲν ἡγήσατο Μήδων, ἑχόντων δὲ Ὑρκανίων, κατ- 

ἑστρέψατο δὲ Σύρους. ᾿Δσσυρίους. ᾿4ραβίους. Καππα- 

δόχας. Φρύγας ἀμφοτέρους. Δυδούς, Κᾶρας, Φοίνι- 

κας, Βαβυλωνίους, ἦρξε δὲ χαὶ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν 

χαὶ Κιλίκων, ὡσαύτως δὲ Σακῶν καὶ Παφλαγόνων 

καὶ Μαγαδιδῶν, καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐϑνῶν, ὧν 
οὐδ᾽ ἂν τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν, ἐπῆρξε δὲ καὶ 

Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, καταβὰς δ᾽ ἐπὶ ϑάλατταν 
καὶ Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων. καὶ τοίνυν τούτων τῶν 

ἐϑνῶν ἦρξεν οὔϑ᾽ ἑαυτῷ ὁμογλώττων ὄντων οὔτε ἀλλή- 
λοις, καὶ ὅμως ἐδυνάσϑη ἐφικέσϑαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην 

γῆν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε καταπλῆξαι πάντας 
χαὶ μηδένα ἐπιχειρεῖν αὐτῷ, ἐδυνάσϑη δὲ ἐπιϑυμίαν 

1 καὶ... ὑπακούειν 46]. Ηϊτβομῃϊσ. 4 αὐτῶν ὦ. πολλῶν 
ΧΑΗΉ. 8 ἔϑνη ὡσαύτως (ὅσα δἀα. γ) γᾶ. 9 λέγεται 566]. 
πα. 10 ὑπ᾿ αΘ. 11! οὕτω οπι. χ ᾿ αὐτόνομα ἔϑνη ΧΑΉΝ. 
14 ἀραβίους ΔΗ, ἄρ(ρ)αβας οοὐ. 1 κᾶρας] κίλικας ΧΑΤ. 
Τό ρυϊὰβ καὶ δαα, γα. 18 μεγαδίνων ΧΛΗΝ 91] τῶν ἐϑνῶν 
τούτων θ. 90 οὔϑ᾽ ἑαυτῷ γᾶ. 98 οὐ 9ῦ ἐδυνήϑη γὺ ἢ ὁ. 
34 ἀφ᾽ οἴω. γα, ἀμφ’ ΑΗ. 90 ἐπιϑυμίαν] ἔρωτα γρ. 

1 

΄ 
9 

1 ς. 

1ὅ 

30 



τι 

10 

Π 

16 

20 

ἢ. ΧΑΗ͂Β δαϊάαβ, 1 ὁμολογεῖται οὗ γενέσϑαι οτα. ε οὖ ὅαϊ- 

4 5. ΦἘΟΘΑΙΡ  ππ 

ἐμβαλεῖν τοσαύτην τοῦ [πάντας] αὐτῷ χαρίζεσϑαι ὥστε 

ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώμῃ ἀξιοῦν κυβερνᾶσϑαι, ἀνηρτήσατο 
δὲ τοσαῦτα φῦλα ὅσα καὶ διελϑεῖν ἔργον ἐστίν, ὅποι 
ἂν ἄρξηταί τις πορεύεσϑαν ἀπὸ τῶν βασιλείων, ἤν τε 

πρὸς ἕω ἤν τε πρὸς ἑσπέραν ἤν τε πρὸς ἄρχτον ἤν 

τὲ πρὸς μεσημβρίαν. ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς ἄξιον ὄντα 

ϑαυμάξεσϑαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεϑα τίς ποτ᾽ 

ὧν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποίᾳ τινὶ 

παιδευϑεὶς παιδείᾳ τοσοῦτον διήνεγκεν εἷς τὸ ἄρχειν 

ἀνθρώπων. ὅσα οὖν καὶ ἐπυϑόμεϑα χαὶ ἠσϑῆσϑαι 
δοκοῦμεν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα πειραδσόμεϑα διηγήσασϑαι. 

Πατρὸς μὲν δὴ ὃ Κῦρος λέγεται γενέσϑαι Καμ- 

βύσου Περσῶν βασιλέως. ὃ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ 
Περδειδῶν γένους ἦν" οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως 

κλήζονται᾽ μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μανδάνης γενέσϑαι. 

ἡ δὲ Μανδάνη αὕτη ᾿Δστυάγους ἦν ϑυγάτηρ τοῦ 
Μήδων βασιλέως. φῦναι δὲ ὃ Κῦρος λέγεται καὶ 

ἄδεται ἔτι χαὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν 
κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανϑρωπότατος καὶ φιλομαϑέ- 

ὅτατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε πάντα μὲν πόνον 

ἀνατλῆναι, πάντα δὲ χέίνδυνον ὑπομεῖναι τοῦ ἐπαι- 

νεῖσϑαι ἕνεχα. φύσιν μὲν δὴ τῆς μορφῆς καὶ τῆς 

1 ἐμβάλλειν ΔΗ. εἰς δηΐθα τοσαύτην 84α. ΧΑΗΕ, τοσαύτην 
1ηὔο ἀὰ88 ἰδοσπδβ 1) [] τοῦ πάντας Βα α, γε πάντας ΧΑΗ, γὲν- 
ναν τοῦ Ε΄. [] ἑαυτῶ γ. 22) ἀεί οτα. ΧΑ ΗἨΝ ἑαυτοῦ Υ 8 οσα 
ὥστε ΧΑΉΗ. [[ ὅποι ΧΑΗ. 4 τις ἄρξηται γᾶ. ἐάντε... .. 
ἐάντε ἃ. 8 γένναν γὲε. τινὶ] ποτέ ΑΗΒ -. 9Ά παιδείᾳ, 
παιδευϑείς γα. [10 γοῦν ἢ 19 λέγεται, κῦροςογα. 14ἦν 

ἄδβ. 17 γενομένου δα. ΧΑΗΒ. ᾿ φῦναι] εἶναι ΑΗ. ᾿ὶ ὁ οχα. ᾿ 
γα. 20 καὶ φιλοτιμότατος οτη. ΑΗΞε ϑυϊά. .91 ἂν τλῆναι χ.. 
22 εἴνεκα (α΄. Π] τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορφῆς γα. ' 



18:1. ΟΑΡ, Π. ῇ 

ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται᾽ ἐπαιδεύϑη γε 
΄ ΓΑ - ΄ 

μὴν ἐν Περσῶν νόμοις οὗτοι δὲ δοχοῦσιν οἱ νόμοι 

ἄρχεσϑαι τοῦ κοινοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιμελούμενοι οὐκ ἔνϑεν- 

περ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. αἱ μὲν γὰρ 

πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐϑέλει 

τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας. καὶ αὐτοὺς τοὺς πρεσβυτέρους 

ὕπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προστάττουσιν αὐτοῖς 
μὴ κλέπτειν, μὴ ἁρπάξειν, μὴ βίᾳ εἰς οἰκίαν παριέ- 

ναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, μὴ ἀπει- 

ϑεῖν ἄρχοντι. καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως ἢν δέ 

τις τούτων τι παραβαίνῃ, ξημίαν αὐτοῖς ἐπέϑεσαν. οἱ 

δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὅπως τὴν 

ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ 

τινος ἢ αἰσχροῦ ἔγρου ἐφίεσϑαι. ἐπιμέλονται δὲ ὧδε. 
ἔστιν αὐτοῖς ἐλευϑέρα ἀγορὰ καλουμένη, ἔνϑα τά τε 

βασίλεια καὶ τἄλλα ἀρχεῖα πεποίηται. ἐντεῦϑεν τὰ μὲν 
ὥνια καὶ οἱ ἀγοραῖοι καὶ αἱ τούτων φωναὶ καὶ ἀπει- 

φοχαλίαι ἀπελήλανται εἷς ἄλλον τόπον, ὡς μὴ μιγνύ- 

ται ἡ τούτων τύρβη τῇ τῶν πεπαιδευμένων εὐχοσμίᾳ. 

 διήρηται δ᾽ αὕτη ἡ ἀγορὰ ἡ περὶ τὰ ἀρχεῖα τέτταρα 

μέρη" τούτων δὲ ἔστιν ἕν μὲν παισίν, ἕν δὲ ἐφήβοις, 

ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς ὑπὲρ τὰ στρατεύ- 

σιμὰ ἔτη γεγονόσι. νόμῳ δ᾽ εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας 

3 οὐκ ἔνϑενπερ ἐν Ἠρτύ]οῖι, οὐκ ἔνϑεν ὅϑενπερ (ὅϑεν ΕἾ ἐν 
γα, οὐχ ὁμοίως γάρ ΑΗ ἃ. ὄ τὸ παιδεύειν γ. 6 ἑαυτῶν 
ΘΟΑΗῊ 7 ἔπειτα προστάττουσιν) ἐπιτάσσουσιν ΧΑΗ ΗΕ. 8 μηδὲ 
ἁρπάξειν χΑΗ͂, μὴ δὲ ἀρ. π. 9 ἰοτίϊυτη μὴ] μηδέγ. [10 τὰ 
θη. Ὁ. 11 τούτων] τῶν τοιούτων χ. ἕημίας οὐ ἐπανέϑεσαν 
ΧΑΗΝ. 18 οἷοι] ὥστε ΧΑΗ ΗΕ, 14 δέ χ, δή «, δὲ δὴ Υ. 
17 αἱ ἀγοραί Ἦἢ ᾿ αἱ ἀπειροκαλίαι ΧΑΉ ΗΕ. 20 ἡ διύθ περί 
ὁχη. ΧΑΗ ΗΕ. ̓  ἡ περὶ τ. ἀρχ. 46]. Ἠργποτάθῃ. ᾿ τὰ βιοαὺ Ρ. θ, ὅ 
ὁτῃ. ΑἮΗ. |} εἰς δῃηΐθ τέτταρα (τέσσαρα) δα. ΧῈ Ε α Ζοῃ. 
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ἕχαστοι τούτων πάρεισιν, οἱ μὲν παῖδες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 

καὶ οἱ τέλειον ἄνδρες. οἱ δὲ γεγαίτερον ἡνίκ᾽ ἂν 

ἑχάστῳ προχωρῇ, πλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις, 

ἐν αἷς αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι. οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶν- 

ται περὶ τὰ ἀρχεῖα σὺν τοῖς γυμνητικοῖς ὅπλοις πλὴν 

τῶν γεγαμηκότων᾽ οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιξητοῦνται. ἣν μὴ 

προῤῥηϑῆῇ παρεῖναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι καλόν. ἄρ- 

χοντὲς δὲ ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων τῶν μερῶν εἶσι δώδεκα" 
δώδεκα γὰρ καὶ Περσῶν φυλαὶ διήρηνται. καὶ ἐπὶ μὲν 

τοῖς παισὶν ἐκ τῶν γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν 

δοκῶσι τοὺς παῖδας βελτίστους ἀποδεικνύναι ἐπὶ δὲ 

τοῖς ἐφήβοις ἔκ τῶν τελείων ἀνδρῶν οἱ ἂν αὐτοὺς 

[ἐφήβους] βελτίστους δοκῶσι παρέχειν᾽ ἐπὶ δὲ τοῖς τελεί- 

οἰἐς ἀνδράσιν οἱ ἂν δοκῶσι παρέχειν αὐτοὺς μάλιστα 

τὰ τεταγμένα ποιοῦντας καὶ τὰ παραγγελλόμενα ὑπὸ 

τῆς μεγίστης ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ καὶ τῶν γεραιτέρων προ- 

στάται ἡρημένοι, οἱ προστατεύουσιν, ὅπως καὶ οὗτοι 
τὰ καϑήκοντα ἀποτελῶσιν. ἃ δὲ ἑκάστῃ ἡλικίᾳ προσ- 

τέταχται ποιεῖν διηγησόμεϑα, ὡς μᾶλλον δῆλον γένη- 

ται ἧ ἐπιμέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἱ πολῖται. οἱ 

μὲν δὴ παῖδες εἷς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι 

μανϑάνοντες δικαιοσύνην καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο 

ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαϑησόμενοι. 

4 ἐν δπίρ αἷς οτα. Α Η. | δεῖ αὐτούς γᾶ. ὅ γυμνικοῖς γα. 6 ἐὰν 6. 
5 τούτῳ χ. 9 περσῶν καὶ περσῶν ) Ἐα, περσῶν Ἡ, καὶ περσῶν 
οοὺ. 10 ἐκ) οἱ ἐκ ΔΗ. ᾿ εἰσίν οὴὺῦ Ὁ. 1Π τοὺς... 14 δοκῶσι 
6 1. τηδῦρ. [[ βελτίους χ ᾿᾿ ἂν ἀποδεικνύναι ΧΑΒ. 12 αὐτοὺς 
[ἐφήβους] Θρο, αὐτοὺς ἐφήβους ΑΗ, αὖ τοὺς ἐφ. ἢ, αὐτοὺς τοὺς 
ἐφ. οϑῦ. 13 βελτίους ΧΑΗΗ. 14 παρέξειν δοκῶσι ΧΑΉΝ. 
17 οἱ προστατεύουσιν ἀ6]. Ὠϊπᾶ., προστατεύουσι δέ ΧΑΗΗ. 
οὗτοι] αὐτοί γα. 20 ἡ] εἰ ΠΗ. [| οἱ δηΐθ εἰς δά. γ. 932 τούτῳ 
Ο. 38 οἱ τὰ γράμματα οοἀά., ὅτι γρ. Οοθού. 



118. 1. ΟΑΡ. Π. ῖ 

οἱ δ᾽ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς 

ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ 

πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς 

καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ 

ἄλλων οἵων δὴ εἶκός. οὺς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδι- 

κοῦντας, τιμωροῦνται. κολάζουσι δὲ καὶ οὺς ἂν ἀδίκως 

ἐγκαλοῦντας εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος 

οὗ ἕνεκα οἱ ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα. 
δικάζονται δὲ ἥκιστα. ἀχαριστίας. καὶ ὃν ἂν γνῶσι 

δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι. μὴ ἀποδιδόντα δέ, 

κολάζουσι τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους 

καὶ περὶ ϑεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ 

γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. ἕπεσϑαι δὲ μάλιστα 

δοκεῖ τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία" καὶ [γὰρ] αὕτη 

μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. δὲ- 

δάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην. μέγα δὲ 

ξυμβάλλεται εἰς τὸ μανϑάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σω- 

φρόνως διάγοντας. διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείϑε- 

σϑαι τοῖς ἄρχουσι μέγα δὲ καὶ εἷς τοῦτο συμβάλλεται 

ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειϑομένους τοῖς ἄρχου- 

σιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγχράτειαν γαστρὸς 

καὶ ποτοῦ μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι 

ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσϑεν ἀπιόντας γα- 

1 γοβὺ. πλεῖστον δα. μέρος ΧΑΗΗ. ὅ δὴ οἡ. ΧΑΉΝ. 
6. κολάξονται ΧΑῊΗΝ οὺς.. ἐγκαλοῦντας γα Ζοη. 8. οὗ 
ἕνεκα] οὔνεκα ΔΉ. ᾿ οἱ δα. ἢ. ᾿ μὲν οι. ἢ. 9. δπΐο ἥκιστα ἀἀά. 
οὐχ ΧΕ. [1 καὶ δ]. χ οὐ α ῥτδθίεσ ἃ. 18 περὶ πατρίδα 

᾿ καὶ περὶ φίλους γ. 14 δοκεῖ μάλιστα γα. ᾿ καὶ ἀπίο ἡ δαᾶ. ΧΗ. ἢ 
γὰρ ἀ6]. ϑαιιρρθ. 1 δοκεῖ εἶναι μεγίστη χ. 19 ὁ} δάσκουσι δὲ .. 
δ ἰσχυρῶς οι. ΧΑΗΉ. 90 ἐν τούτω α. 91 καὶ δπΐε πειϑὸ- 
μένους ἀἀα. ἃ. 99 δὲ οτι. Ἦ, || ἐγκράτειαν] ἐγκρατεῖς εἶναι γ(ἰ. 
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στρὸς ἕνξδκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ 

παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδα- 

σκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρονται δὲ οἴχο- 

ϑὲεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ χάρδαμον, πιεῖν δέ, 
Ὁ, -«- ς 3 Ν “ “- 3 ῇ ἤν τις διψῇ, κώϑωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσα- 

σϑαι. πρὸς δὲ τούτοις μανϑάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ 

ἀκοντίζειν. μέχρι μὲν δὴ ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ 

γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς 

τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι δι- 
ἄγουσιν ὧδε. δέκα ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι 
κοιμῶνται μὲν περὶ τὰ ἀρχεῖα. ὥσπερ προείρηται καὶ 

φυλαχῆς ἕνεκα τῆς πόλεως καὶ σωφροσύνης δοκεῖ 

γὰρ αὕτη ἡ ἡλικία μάλιστα ἐπιμελείας δεῖσϑαι᾽ παρ- 
Ἁ κ Ε 4 ᾿ Ἁ »" Ε΄ Ω -“ 

ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι χρῆ- 

ὅϑαι ἤν τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. καὶ ὅταν μὲν 

δέῃ, πάντες μένουσι περὶ τὰ ἀρχεῖα᾽ ὅταν δὲ ἐξίῃ 
βασιλεὺς ἐπὶ ϑήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλακῆς" 

ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός. ἔχειν δὲ δεῖ τοὺς 

ἐξιόντας τόξα χαὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῷ κο- 

πίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε 

τὸ μὲν ἀφεῖναι, τῷ δ᾽, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσϑαι. 

διὰ τοῦτο δὲ δημοσίᾳ τοῦ ϑηρᾶν ἐπιμέλονται, καὶ 

βασιλεὺς ὥσπερ καὶ ἐν πολέμῳ ἡγεμών ἐστιν αὐτοῖς 
Ἁ 3 -“ - ΡΒ. 3 » Ω'᾽ καὶ αὐτός τὲ ρᾷ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται ὅπως 

4 οσἴτα γ. [] ἄρτους γα. 6 πρὸ δὲ τούτων ΧΑΗ ΚΝ.  ῥΥ]ὰΒ 
χοΐ ἴότα. ΣῪ. 8 ταῦτα] αὐτὰ )α, τοῦτο ἢ. 9 ἔρχονται 
ΧΑΗΝ. 11 προείρηται γα, προειρήκαμεν οοὗ. οὗ. ΠῚ 8. 28. 
ΙΝ 2, 19. ὅ, 14. 14 ροϑβὺ ἑαυτοὺς δαα. κάλιστα (810) α. 10 τε 
Ροβῦ. δέῃ δαά. ν. 17 ἐξάγει τ. ἡμ. τ. φυλακῆς] τὰς ἡμισείας 
φυλακὰς καταλείπει γα. 19 καὶ οἴῃ. γΥ, 8688 καὶ ἐν 01. {᾿ 
κουλεῷ Β -- ῬατΒ. 1039 οὐ Ὁ. ᾿ὑγάσεδης ΑἮΉ. 21] μὲν ἕν Ὑ. 1 
ἀφιέναι [ν. 28. αὐτοῖς ἐστι γᾶ. 



[1Β.1. ΟΑΡ. Π. 9 

ἂν ϑηρῶσιν, ὅτι ἀληϑεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη 

ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. χαὶ γὰρ πρὼ ἀν- 

ίστασϑαι ἐϑίζει καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη ἀνέχεσϑαι, γυμ- 

νάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις, ἀνάγκη δὲ καὶ 

τοξεῦσαι ϑηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν παραπίπτῃ. 
καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη ϑήγεσϑαι ὅταν τι 

τῶν ἀλκίμων ϑηρίων ἀνϑιστῆται" παίειν μὲν γὰρ δή- 

που δεῖ τὸ ὁμόσε γιγνόμενον, φυλάξασϑαι δὲ τὸ ἐπι- 

φερόμενον. ὥστε οὐ ῥᾷάδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ ϑήρᾳ 

ἄπεστι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ παρόντων. ἐξέρχονται δὲ 
ἐπὶ τὴν ϑήραν ἄριστον ἔχοντες πλέον μέν, ὡς εἶκός. 

τῶν παίδων. τὰἀλλα δὲ ὅμοιον. καὶ ϑηρῶντες μὲν οὐκ 
ἂν ἀριστήσαιεν, ἢν δέ τι δέῃ ϑηρίου ἕνεχα ἐπι- 

καταμεῖναι ἢ ἄλλως βουληϑῶσι διατρῖψαι περὶ τὴν ϑή- 

ραν, τὸ οὖν ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὑστεραίαν 
αὖ ϑηρῶσι μέχρι ὁείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ 

ἡμέρα λογίζονται. ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δαπανῶσι. 

τοῦτο δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐϑίζεσϑαι ἕνεκεν. ἵν᾽ ἐάν τι καὶ 

ἐν πολέμῳ δεήσῃ, δύνωνται ταὐτὸ ποιεῖν. καὶ ὄψον 

δὲ τοῦτο ἔχουσιν οἱ τηλικοῦτοι ὅ,τι ἂν ϑηράσωσιν᾽ εἶ : 

δὲ μή, τὸ κάρδαμον. εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσϑί- 

εὺύν ἀηδῶς. ὅταν κάρδαμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, 

1 ϑηρῶεν γα. αὐτοῖς οῃ. )α. εἶναι ροβὺ πόλεμον ὑτδῃβροβ. 
πα. ὁ ϑήγεσϑαι ἐν τῇ ϑήρᾳ γάο, ϑαλπεσϑαι ΟΑΗΝ. 
ὁ δήπου οι. )6. 9 ἐν τῇ ϑηρᾳ τί γα. 10 τῷ πολέμῳ 
ΧΑΗΝ. 1] μὲν οἵπ. ΕΗ. ᾿ὶ τὸ δα. ΧΑΗῊ. 1282 μὲν οπι. ἢ. 
18 δέ τι) μή τι ΧΑΉΝ. | δεήσειεν χ, δεήσῃ ΑΡΙΦ ΟΝ δηΐο ϑηρίου 
δὰ. ἢ ΧΑΉ ΗΝ. ! ϑηρίων χ. 14 ἐϑελήσωσι ΧΑΗΉ, ἠϑέλησαν 
Ζοι. ᾿ ἐνδιατρῖψαι ᾿ἰ. 1ὅ γοῦν ἢ, οἵη. γᾶ. ὑστέραν ΑΗ. 
10 αὖ οῃ. ΧΑΗ ΗΝ. || ταύτας τὰς ἡμέρας ΕΑΉΗ. 15 ἔνεκϑδν 
ΧΗΗ, ἕνεκα οϑῦ. || καὶ ἱπέου ἵνα οὐ ἐὰν ΒΔ8}Ρ. γα. 30 τοῦτο 
οοαα. Ζοῃ., οοττοχιὺ Ηθυνποτάθῃ. 

»καπὸ "-ὰ μι 9 
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ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν, ἀναμνησϑήτω 

πῶς μὲν ἡδὺ μᾶξα καὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς 

δὲ ἡδὺ ὕδωρ διψῶντι πιεῖν. αἱ δ᾽ αὖ μένουσαι φυλαὶ 

διατρίβουσι μελετῶσαι τά τε ἄλλα ἃ παῖδες ὄντες 

ἔμαϑον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ διαγωνιξό- 
μενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ 

δημόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἄϑλα προτέϑεται" ἐν ἧ 

δ᾽ ἂν φυλῇ πλεῖστοι ὦὧσι δαημονέστατοι καὶ ἀν- 
δρικώτατοι καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολῖται 

καὶ τιμῶσιν οὗ μόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ 

καὶ ὅστις αὐτοὺς παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ 

τοῖς μένουσι τῶν ἐφήβων αἱ ἀρχαί, ἤν τι ἢ φρουρῆ- 

σαν δέῃ ἢ κακούργους ἐρευνῆσαν ἢ λῃστὰς ὑποδρα- 

μεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος ἢ τάχους ἔργα ἐστί. 

ταῦτα μὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράττουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ 
δέκα ἔτη διατελέσωσιν, ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους 

ἄνδρας. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι χρόνου οὗτοι αὖ πέντε 
καὶ εἴκοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μὲν ὥσπερ οἱ 

ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσϑαι, ἤν 

τι δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα 

ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων. ἢν δέ ποι δέῃ στρατεύεσϑαι, 

τόξα μὲν οἱ οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες. οὐδὲ 

παλτὰ στρατεύονται, τὰ δὲ ἀγχέμαχα ὅπλα καλούμενα, 

ϑώρακά τὲ περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀρι- 

1 ἐπιμνησϑήτω ΟΘ. ἡδὺ μὲνγα. ὃ πιεῖν διψῶντι ΧΑΉΝ. 
ῶ᾽ τῶν φυλῶν] φυλῇ γᾷ. 9 καὶ εὐπιστότατοι οτη.. θα. [0 νῦν 
οι. Πα. 18 ἢ ου. ΧΑ ΗΒ. 18 δέῃ ἃ. 14 ἰσχύος ἢ τά- 
χους ΧΑΗ Ζοη., ἐ. τε καὶ τ. γα, τάχους καὶ ἰσχ. δον. [| ἄλλα 
δύο ἔργα δἀα. ΧΑΉ ΗΝ. 10 τελέσωσιν ΑΟ. ᾿ τοὺς οτῃ. Ὁ. 
17 χρόνου ἐκ τῶν ἐφήβων γα. 18 ὧδε διάγουσι(ν) γα. 30 περὶ 
τοῦ γᾶ. ! ἤδη οι. ΑΗ. 2} ποι Ὠ΄πα, που οοαά. [|| δεήσῃ γα. 
94 τε οἵω. ΧΑΗΗ. 
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στερᾷ, οἷόνπερ γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες. ἐν δὲ 

τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι 

ἐκ τούτων καϑίστανται πλὴν οἱ τῶν παίδων διδά- 

ὅκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη διατελέ- 

σωσιν, εἴησαν μὲν ἂν οὗτοι πλέον τι γεγονότες ἢ τὰ 

πεντήχοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα 

εἷς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τὲ καὶ καλουμένους. οἱ δ᾽ 

αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς 

ἑαυτῶν, οἴκοι δέ μένοντες δικάξουσι τά τε κοινὰ καὶ 

τὰ ἴδια πάντα. καὶ ϑανάτου δὲ οὗτοι χρίνουσι. καὶ 
τὰς ἀρχὰς οὗτοι πάσας αἱροῦνται" καὶ ἤν τις ἐν 

ἐφήβοις ἢ ἐν τελείοις ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τῶν νομί- 

μῶν, φαίνουσι μὲν οἱ φύλαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν 

ἄλλων ὃ βουλόμενος. οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες 

ἐχκρίνουσιν. ὁ δὲ ἐκκριϑεὶς ἄτιμος διατελεῖ τὸν λοι- 

πὸν βίον. 

Ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωϑῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πο- 
λιτεία. μικρὸν ἐπάνειμι' νῦν γὰρ ἐν βραχυτάτῳ ἂν 

δηλωϑείη διὰ τὰ προειρημένα. λέγονται μὲν γὰρ Πέρ- 

σαι ἀμφὶ τὰς δώδεκα μυριάδας εἶναι τούτων δ᾽ οὐ- 

δεὶς ἀπελήλαται νόμῳ τιμῶν καὶ ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ἔξεστι 

πᾶσι Πέρσαις πέμπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ 

κοινὰ τῆς δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλὰ οἱ μὲν δυ- 

νάμενοι τρέφειν τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέμπουσιν. οἱ 

1 οἵόνπερ .. . ἔχοντες 46]. [ἴποκο. 3 καὶ αἱ Οἵα. Υ. ἂν 
οἴω. ΑῊ 0), Ἡ, 8. ἡ. πδῃ. ϑϑὰ. Ι πλεῖον ἢ πεντήκοντα ἔτη γεγο- 
νότες (οτη. τι οὖ τὰ) γα. 9 κοινὰ πάντα γα 10 τὰ ἔδια] 
ῥάδια ΑΗ. 12 ἢ δᾶὰ. ΧΑΉΉ. {ἐλλίπῃ Ὁ. 868 ἐλ ἴθ τϑβ, 
ἐπι- (ΕἸ, ἐλ- (8), ΔΝ (Ὁ ΔΗ) λείπῃ, ἐκλίπῃ ΕΘ. 18 ἕκαστον 
γα. 1 τὸν λοιπὸν βίον διατελεῖ γα. 1 ἡ οἵαὰ. ΧΑΗΝ. 
9 τρόμος ΑΗ. 90 πᾶσι οτι. Ν. 34 οἱ δὲ... πέιιπουσιν 
Οτη. 
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δὲ μὴ δυνάμενοι οὐ πέμπουσιν. οἱ δ᾽ ἂν παιδευϑῶσι 

παρὰ τοῖς δημοσίοις διδαδκάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν 

τοῖς ἐφήβοις νεὰνιδκεύεσϑαι, τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευ- 

ϑεῖσιν οὕτως οὐκ ἔξεστιν. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφή- 
βοις διατελέσωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες. ἔξεστι τούτοις 

εἷς τοὺς τελείους ἄνδρας συναλίξεσϑαι καὶ ἀρχῶν καὶ 

τιμῶν μετέχειν, οἱ δ᾽ ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφή- 

βοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς τελείους. οἱ δ᾽ ἂν αὖ 

ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν 

γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν δὴ οἱ γεραίτεροι διὰ 

πάντων τῶν καλῶν ἐληλυϑότες καϑίστανται᾽ καὶ ἡ 

πολιτεία αὕτη, ἣ οἴονται χρώμενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. 

καὶ νῦν δὲ ἔτι ἐμμένει μαρτύρια καὶ τῆς μετρίας δὲ- 

αίτης αὐτῶν καὶ τοῦ ἐχπονεῖσϑαι τὴν δίαιταν. αἰσχρὸν 

μὲν γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ πτύειν καὶ 

τὸ ἀπομύττεσϑαν καὶ τὸ φύσης μεστοὺς φαίνεσϑαι., 

αἰσχρὸν δέ ἔστι καὶ τὸ ἰόντα ποι φανερὸν γενέσϑαι ἢ 

τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα 

δὲ οὐκ ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ 

ἐχρῶντο καὶ τὸ ὑγρὸν ἐχπονοῦντες ἀνήλισκον, ὥστε 

ἄλλῃ πῃ ἀποχωρεῖν. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ πάν- 

τῶν Περσῶν ἔχομεν λέγειν: οὗ δ᾽ ἕνεχα ὃ λόγος 
ὡρμήϑη, νῦν λέξομεν τὰς Κύρου πράξεις ἀρξά- 

μενον ἀπὸ παιδός. 

4 αὖ οἵα. Οὅ. 6 συναυλίζεσϑαι ΧΑΘΟῊ. 7. ἂν μὴ διαγένων- 
ται ἐν] ἂν αὖ ἐν τοῖς παισὶ μὴ (οτη. Ο) διατελέσωσιν ἢ ἐν ΟΑΛΗΆ. 
8 ἔρχονται γα. 10 δὴ οἴη. ἢ. 12 ροβύ. αὕτη 84α. ἐστὶν ἡ 
περσῶν καὶ ἡ ἐπιμέλεια αὕτη γ. ᾿ εἶναι] εἶεν χ. 1 πτύειν 
Οοροὺ, ἀποπτύειν οοαά. ε Ζοῃ. 16. ρυῖυβ τὸ οἵα. ΑΗ. 
17 αἰσχρὸν δέ ἐστι οτα. ε. ᾿ ἐστι) ἔτι γ. ᾿ που οοαά. εξ, ΘΟΙ͂Τ. 
Ηδϊπμάοσ. 91] πῃ] ποι ἘΝ α 4, οτχ. Ὁ. 1 κατὰ β5π8ρ. ΝΥ ΘΒῦΡὨ8!. " 
πάντων τῶν Ὁ. 32 ἔχω γΥ. 



ΠΡ Δ ΡΠ 13. 

Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον [Π 

ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύϑη. καὶ πάντων τῶν ἡλίκων 

διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἷς τὸ ταχὺ μανϑάνειν ἃ δέοι 

καὶ εἷς τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ 

τούτου τοῦ χρόνου μετεπέμψατο ᾿Δστυάγης τὴν ἑαυτοῦ 

ϑυγατέρα καὶ τὸν παῖδα αὐτῆς ἰδεῖν γὰρ ἐπεϑύμει. 

ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν καὶ ἀγαϑὸν εἶναι. ἔρχεται δὲ 

αὐτή τε ἣ Μανδάνη πρὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῦρον 

τὸν υἱὸν ἔχουσα. ὡς δὲ ἀφίκετο τάχιστα καὶ ἔγνω ὃ 3 
Κῦρος τὸν ᾿Α“στυάγην τῆς μητρὸς πατέρα ὄντα, εὐθὺς τὸ 

οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὧν ἠσπάξετό τε αὐτὸν 

ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεϑοαμμένος καὶ πάλαι φι- 

λῶν ἀσπάξοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμημένον καὶ 

ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ καὶ χρώματος ἐντρίψει καὶ κόμαις 

προσϑέτοις. ἃ δὴ νόμιμα ἦν ἐν Μήδοις" ταῦτα γὰρ τι 

πάντα Μηδικά ἔστι, καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἱ 

κάνδυες καὶ οἱ στρεπτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια 

τὰ περὶ ταῖς χερσίν, ἐν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν 

ἔτι πολὺ καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ δίαιται εὐτελέ- 

στεραι᾿ ὁρῶν δὴ τὸν κόσμον τοῦ πάππου, ἐμβλέπων 30 

αὐτῷ ἔλεγεν, Ὦ μῆτερ, ὡς καλός μοι ὃ πάππος. ἐρω- 
τώσης δὲ αὐτὸν τῆς μητρὸς πότερος καλλίων αὐτῷ 

δοχεῖ εἶναι. ὁ πατὴρ ἢ οὗτος, ἀπεχρίνατο ἄρα ὁ Κῦ- 
ρος, Ὧ μῆτερ, Περῶν μὲν πολὺ χάλλιστος ὃ ἐμὸς 

1 γὰρ μέχρι ἃ, γὰρ μέχρι μὲν ΑΗ, μὲν γὰρ μέχρι Ε, μὲν 
γὰρ μέχρι μὲν Ο, μὲν γὰρ δὴ μέχρι μὲν δὴ ἢ. πλειόνων γὥ. 
Ὁ ἑαυτῆς ΧΑΗ, δαἴαυρ Εὶ δηΐθ παῖδα. 2 καὶ ἀγαϑόν ΧΑΉ Ν. 
καλὸν κἀγαϑὸν αὐτόνγΘ. 8. τὸν Κῦρον 860]. Ηαγτίτηδῃ. 11 φιλό- 
στοργος φύσει (οτα. ὥν) γᾶ. 1ὅ προσϑέταις γῆ. δὴ Ροξὺ γὰρδαα.ν. 
17 μοῦ. οἱ οπι. γα. 18 τὰ ομμ. οοἀά. ργδθίοσ Ε1 ταῖν χεροῖν ὕ. 
19 αἱ δίαιται Β. 930 δὴ] δὲ ΧΗ. ᾿ καὶ ἀιΐο ἐμβλέπων ἃ. ν. 
31 ἐρωτησάσης Υ. 99 τῆς μητρὸς αὐτὸν γα. 98 δοκεῖ ροϑὺ πότερος Ο.. 
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πατήρ. Μήδων μέντοι ὅσων ἑόρακα ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς 

ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς ϑύραις πολὺ οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος 

κάλλιστος. ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ πάππος αὐτὸν καὶ 

στολὴν καλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς καὶ ψελίοις ἐτίμα 

καὶ ἐκόσμει, καὶ εἴ ποι ἐξελαύνοι, ἐφ᾽ ἵππου χρυδσο- 

χαλίνου περιῆγεν, ὥσπερ καὶ αὐτὸς εἰώϑει πορεύεσϑαι. 

ὁ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόκαλος καὶ φιλότιμος 

ἥδετο τῇ στολῇ. καὶ ἱππεύειν μανϑάνων ὑπερέχαιρεν᾽ 

ἐν Πέρσαις γὰρ διὰ τὸ χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν 
ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν 

ἵππον πάνυ σπάνιον ἦν. δειπνῶν δὲ δὴ ὁ ᾿4στυάγης 

σὺν τῇ ϑυγατρὶ καὶ τῷ Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα 

ὡς ἤδιστα δειπνεῖν, ἵνα ἧττον τὰ οἴκαδε ποϑοίη, προσ- 

ἤγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα 

καὶ βρώματα. τὸν δὲ Κῦρον ἔφασαν λέγειν, Ὦ, πάππε, 

ὅσα πράγματα ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ 

πάντα τὰ λεχάρια ταῦτα διατείνειν τὰς χεῖρας καὶ ἀπο- 

γεύεσϑαι τούτων τῶν παντοδαπῶν βρωμάτων. Τί δέ, 

φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, οὐ γὰρ πολύ σοι δοκεῖ εἶναι 
κάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον τοῦ ἐν Πέοσαις; τὸν δὲ Κῦρον 

πρὸς ταῦτα ἀποκρίνασϑαι [λέγεται], Οὐχί, ὦ πάππε, 
ἀλλὰ πολὺ ἁπλουστέρα καὶ εὐθϑυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ ὁδός 

ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐμπλησϑῆναι ἢ παρ᾽ ὑμῖν: ἡμᾶς μὲν γὰρ 

ἄρτος καὶ κρέας εἰς τοῦτο ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ 

2 ἐπὶ ϑύραις ΧΑΗΗ. 8. ὁ πάππος αὐτὸν] αὐτὸν ὁ ἀστυά- 
γης γα. 10 καὶ δηΐθ ἰδεῖν οἵα. ΑΉ. 1{Ἱ{Π σπάνιον α, πάνυ 
σπάνιον Υ, σπάνιον ἦν ἣν, πάνυ σπάνιον ἦν ΧΑΗ. ||] δὴ οἵα. 6. 
12 σὺν τῷ ΑΗΒ. 19 ἧττον ὡς ἧσσον α, ὡς ἥκιστα γι {πὰ 
στα. ΑΗ. ' προσήγαγεν γα. 1ὅ ἔφασαν οοἀά., φασι Ἠογσογάθη. 
16 ὅσα ᾿ ΑΗ. 17 τὰ οι. ΑΗ. || λεκάνια ΧΗ Ρ, ἀγγεῖα Ἐ. 
19 εἶναι Ροβὺ δεῖπνον ἰγᾶπΒρ. γ᾽ Ο. 21] λέγεται 560]. Οοδθύ. {} 
οὐχίγαε. οὐκ ΧΑΉΗΗ. 938 ἡμᾶς] παρ᾽ ἡμῖν ΧΑΗΉ. 934 κρέας 
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αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε. πολλοὺς δέ τινας ἑλιγμοὺς ἄνω 
" ῇ ῇ 3 " Ω’᾽ ἰν » ἤ 

καὶ κάτω πλανώμενοι μόλις ἀφικνεῖσϑε ὅποι ἡμεῖς πά- 

λαι ἥκομεν. ᾽4λλ᾽, ὦ παῖ, φάναι τὸν ᾿Δστυάγην, οὐκ 

ἀχϑόμενοι ταῦτα περιπλανώμεϑα᾽ γευόμενος δὲ χαὶ 

σύ. ἔφη, γνώσῃ ὅτι ἡδέα ἐστίν. ᾿4λλὰ καὶ σέ, φάναι 
τὸν Κῦρον, ὁρῶ, ὦ πάππε, μυδαττόμενον ταῦτα τὰ 

βοώματα. καὶ τὸν ᾿Δἀστυάγην ἐπερέσϑαι, Καὶ τίνι δὴ 

σὺ τεκμαιρόμενος, ὦ παῖ, λέγεις; Ὅτι δε, φάναι. ὁρῶ, 
ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου ἅψῃ, εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀπο- 

ψώμενον, ὅταν δὲ τούτων τινὸς ϑίγῃς, εὐθὺς ἀποκα- 

ϑαίρῃ τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμακτρα, ὡς πάνυ ἀχϑό- 

μένος ὅτι πλέα ὅσοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο. πρὸς σαῦτα δὲ 

τὸν ᾿Αστυάγην εἰπεῖν, Εἰ τοίνυν οὕτω γιγνώσκεις. ὦ 

παῖ, ἀλλὰ κρέα γε εὐωχοῦ, ἵνα νεανίας οἴκαδε ἀπέλ- 

ϑης. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὐτῷ παραφέρειν 

καὶ ϑήρεια καὶ τῶν ἡμέρων. καὶ τὸν Κῦρον, ἐπεὶ 
» 5 3 ἑώρα πολλὰ τὰ κρέα. εἰπεῖν, Ἦ καὶ δίδως, φάναι, ὦ 

πάππε, πάντα ταῦτα μοι τὰ κρέα ὅ, τι ἂν βούλωμαι 

αὐτοῖς χρῆσϑαι; Νὴ Μία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. 
ἐνταῦϑα δὴ τὸν Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι 

τοῖς ἀμφὶ τὸν πάππον ϑεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ, 

“Σοὶ μὲν τοῦτο ὅτι προϑύμως μὲ ἱππεύειν διδάσκεις. 
[χ 2 »" - 

 δοὶ δ᾽ ὅτι μοι παλτὸν ἔδωκας νῦν γὰρ τοῦτ᾽ ἔχω" 

σοὶ δ᾽ ὅτι τὸν πάππον καλῶς ϑεραπεύεις. σοὶ δ᾽ ὅτι 

γΟῊ, κρέα οοὐ. ἀπάγει ΧΑΗΉ. ὃ ὅποι γῆ, ὅπῃ χε. ὅ ἔφη 
καὶ σὺ. γὰ. | ἡδέα ταῦτά ἐστι γοσ. ὁ ὁρῶ γροβὺ βρώματα 
ὑγϑη8ρ. Υ. 8 λέγεις] ταῦτα λ. οὕτως γ. 10 ἀποκαϑαίρῃ 6, 
ἀποκαϑαίρεις ΥΟΔΗΗ. 19 χαταπλέα γι Αἰῃ. 14 γνεανικὺς 
Βίββῃορ. 16 ϑήρεια ο, ϑηρία οοὐἕ. 17 φοβὲ. δίδως, ποη ροβὺ 
ταῦτα (18), Δα. μοι γ. 18 ταῦτα πάντα γ. ΟΝ οι. πάντα. 
βούλομαι χε, ἂν βούλωμαι γ. 99 ροβὺ τοῦτο αἀα. δίδωμι γ. 
98 ργοεὺ ἔδωκας αἀᾶ. τοῦτο γ. 
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Ν , -“ “- ’ [κ 2 μου τὴν μητέρα τιμᾷς" τοιαῦτα ἐποίει, ἕως διεδίδου 

πάντα ἃ ἔλαβε κρέα. Σάκᾳ δέ, φάναι τὸν ᾿Δστυάγην, 
τῷ οἰνοχόῳ, ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν δίδως; ὃ 

δὲ Σάκας ἄρα καλός τὲ ὧν ἐτυγχανε καὶ τιμὴν ἔχων 
! ι , ᾽ ΄ ὝΎΡ; ΄ προσάγειν τοὺς δεομένους ᾿Αστυάγους καὶ ἀποκωλύειν 

οὺς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι προσάγειν. καὶ τὸν 
Κῦρον ἐπερέσϑαν προπετῶς ὡς ὃν παῖς μηδέπω ὑπο- 

πτήσσων, Ζιὰ τί δή. ὦ πάππε. τοῦτον οὕτω τιμᾶς; 

καὶ τὸν ᾿ἀστυάγην σκώψαντα εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, φάναι. 

ὡς καλῶς οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχημόνως; οἱ δὲ τῶν βασι- 

λέων τούτων οἰνοχόοι χομψῶς τὲ οἰνοχοοῦσι καὶ κα- 

ϑαρείως ἐγχέουσι καὶ διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ἡ 
ὀχοῦντες τὴν φιάλην καὶ προσφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν 

τὸ ἔχπωμα εὐληπτότατα τῷ μέλλοντι πίνειν. Κέλευσον 
᾽ δή, φάναι. ὦ πάππε. τὸν Σάκαν καὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ 

“ δ“, ἀριν ἢ τς Ξ ) , 2 ͵ Ι 
ἑχπῶμα. ὑνα Καγῶ καλῶς σοι πιξιν ἐγχξας ἀναχτησῶ- 

μαί δε. ἢν δύνωμαι. καὶ τὸν κελεῦσαι δοῦναι. λαβόν- 

τα δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μὲν δὴ εὖ κλύσαι τὸ ἔχπωμα 
ὥσπερ τὸν Σάχαν ἑώρα, οὕτῳ δὲ στήσαντα τὸ πρόσ- 

ὥπον σπουδαίως χαὶ εὐσχημόνως πῶς προσενεγκεῖν 

καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ μητρὶ 
καὶ τῷ ᾿στυαγει πολὺν γέλωτα παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν 

δὲ τὸν Κῦρον ἐχγελάσαντα ἀναπηδῆσαι πρὸς τὸν πάπ- 

πον καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπεῖν, Ὦ Σάκα. ἀπόλωλας" 

ἐχβαλῶ δε ἐκ τῆς τιμῆς" τὰ τε γὰρ ἄλλα, φάναι, σοῦ 

1 ποιεῖν οὗ διαδοῦναι γ. 5. ὃν] τὸν ΧΖΕ. 4 χαλός γε 
ΧΕ. 6 εἶναι οῃ. ἢ. 8. δὴ οι. ἢ. [0 οἱ δὲ... 1’ πίνειν. 

ΦΞ 

. 46]. [ποκθ. 11 χομφψῶς γε ᾿. [|| καϑαρείως Ὦ, καϑαρίως. 
᾿καϑαρῶς) οϑί. 19 τὰς φιάλας Υ. 14 εὐληπτότατον ΑὉ. 
1ὅ ὦ οι. χ ἢ. [6 ἐχχέας 5. [18 δὴ τὸν οοἀα γφτγδοίου χ Εἰ. [[᾿ 
δὴ φροβϑὺ μέν οἵη. γΥ. [19 τὸν δηΐε σάκαν δ4α. ΥγΟῈ. 28 δὴ 6. 
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κάλλιον οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐκπίομαι αὐτὸς τὸν οἶνον. 
οἱ δ᾽ ἄρα τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὰν διδῶσι τὴν 

φιάλην, ἀρύσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς τῷ κυάϑῳ εἰς τὴν ἀρι- 

στερὰν χεῖρα ἐγχεάμενοι καταρροφοῦσι, τοῦ δὴ εἰ 

φάρμακα ἐγχέοιεν μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς ἐκ τούτου δὴ 

ὁ ᾿Δἀστυάγης ἐπισκώπτων, Καὶ τί δή. ἔφη, ὦ Κῦρε. 
τἄλλα μιμούμενος τὸν Σάκαν οὐ κατερρόφησας τοῦ 

οἴνου; Ὅτι, ἔφη, νὴ 4ία ἐδεδοίκειν μὴ ἔν τῷ κρα- 

τῆρι φάρμακα μεμιγμένα εἴη. καὶ γὰρ ὅτε εἱστίαδσας 

σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεϑλίοις, σαφῶς κατέμαϑον 

φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ πῶς δὴ σὺ τοῦτο. 

ἔφη, ὦ παῖ, κατέγνως; Ὅτι νὴ Δία, ἔφη, ὑμᾶς ἑώρων καὶ 
ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι ἀφαλλομένους. πρῶτον 

μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς παῖδας ποιεῖν. ταῦτα 

αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκεκράγετε, ἐμαν- 

ϑάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ἤδετε δὲ καὶ μάλα γελοίως. 
οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ᾷδοντος ὥμνυτε ἄριστα ἄδειν᾽ 

λέγων δὲ ἕκαστος ὑμῶν τῆν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπειτ᾽ εἰ 

ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ ὅπως ὀρχεῖσϑαι ἐν ῥυϑμῶ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὀρϑοῦσϑαι ἐδύνασϑε. ἐπελέλησϑε δὲ παντά- 

πασι σύ τε ὅτι βασιλεὺς ἦσϑα. οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ 

ἄρχων. τότε γὰρ δὴ ἔγωγε πρῶτον κχατέμαϑον ὅτι 
ἥν τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ ἰσηγορία ὃ ὑμεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε᾽ οὐδέ- 

2 δ᾽ ἄρα] γὰρ γΥ. || δίδωσι χα, ἐνδιδῶσι γΥ. 4 ἐκχεάμενοι 2. 
καταρροφῶσι χί) α ᾿ τοῦ... αὐτοῖς οἵα. ἢ. ὃ ἐκχέοιεν 406. 
Ὁ ἔφη γΡοβὺ ἐπισκώπτων γ. ᾿ δή τι ἢ 7 οὐκ ἀπερρόφησας 
σοαὰ. οοττ. Ηυσἀθ. 8 ἔφην Ηὶ ||] νὴ δι᾽ ἔφη γΥ. Ξ[ὉἙ εἱστίας Υ. 
11 ἡμῖν ἢ [| ἐγχέονταγ. [3 ἔφη ὑμᾶς γ. 14 ἃ ροβὺ ταῦτα 
ὕγϑπαρ οὖ ποιεῖτε 2 ᾿᾿ εἰᾶτε χζσῦ 1 ἐκεκράγετε ἢ [11 ὠμνύετε 
δὲ ΔΗ ΕΒ 18 δὴ γοβὺ λέγων ᾿΄. [[ σαυτοῦ 4 || ἐπεὶ γ, ἐπεί τε 
χα, ἔπειτ᾽ εἰ Ἐ.. 20 ἐπιλέλησϑε ΟἍ, ἐπελέληϑας αρτ. 91 σὺ 
ὅτι (οἴη. τεὴ χ. 2} χαὶ δηΐθ πρῶτον 88. γΖ2. 

ΘΠΟΡΙ. Τηϑεϊδ. Οντὶ. ἘΜ. ταδίου. 9 
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ποτὲ γοῦν ἐσιωπᾶτε. καὶ ὁ ᾿Αστυαγης λέγει, Ὁ δὲ σὸς 
πατήρ, ὦ παῖ, πίνων οὐ μεϑύδσκεται; Οὐ μὰ 4, 
ἔφη. ᾿4λλὰ πῶς ποιεῖ; Ζιιψῶν παύεται, ἄλλο δὲ κακὸν 

οὐδὲν πάσχει᾽ οὐ γάρ, οἶμαι, ὦ πάππε, Σάκας αὐτῷ 
οἰνοχοεῖ. καὶ ἡ μήτηρ εἶπεν, ᾿4λλὰ τί ποτε σύ, ὦ παῖ, 
τῷ Σάκᾳ οὕτω πολεμεῖς; τὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν, Ὅτι 

νὴ Δία, φάναι, μισῶ αὐτόν: πολλάκις γὰρ μὲ πρὸς 
τὸν πάππον ἐπιϑυμοῦντα προσδραμεῖν οὗτος ὁ μιαρώ- 

τατος ἀποχωλύει. ἀλλ᾽ ἱκετεύω, φάναι, ὦ πάππε, δός. 

μοι τρεῖς ἡμέρας ἄρξαι αὐτοῦ. καὶ τὸν ᾿ἀστυάγην εἶ-᾿ 
- - μλ} 2 ᾽ - ἢ »-»ὝἪ ’ 

πεῖν, Καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ; καὶ τὸν Κῦρον φα- 

ναι, Στὰς ἂν ὥσπερ οὗτος ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα ὁπότε, 
΄ ’ Α΄. 3 ’ ἄν δ᾽ ἣν “, » ᾿ 

βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι οὔπω 

δυνατὸν τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν σπουδάζει γὰρ πρός τινας" 

εἶθ᾽ ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι λοῦ-᾿ 

ται εἰ δὲ πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι 

παρὰ ταῖς γυναιξίν ἐόστιν᾽ ἕως παρατείναιμι τοῦτον. 
δ’ ΓΑ ᾿ 9 Χ - ῇΓ ῇ 

ὥσπερ οὗτος ἐμὲ παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων. τοσαύ-. 
ἈΓονς ᾽ -» ᾽ , “ “Ὁ ἘΝ - ᾿ ΠΕΣ] τας μὲν αὐτοῖς εὐθυμίας παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ τὰς 

δ᾽ ἡμέρας, εἴ τινος αἴσϑοιτο δεόμενον ἢ τὸν πάππον. 

ἢ τὸν τῆς μητρὸς ἀδελφόν, χαλεπὸν ἦν ἄλλον φϑάσαι 
τοῦτο ποιήσαντα᾽ ὅ.τι γὰρ δύναιτο ὁ Κῦρος ὑπερ- 

ἔχαιρεν αὐτοῖς ἀΒΘΙΘΡΜΕΡΟΟ 

Ἐπειδὴ δὲ ἡ Μανδάνη παρεδκευάξετο ὡς ἀπιοῦσ 

1 λέγει εἶπεν γΥ. 3. ἔφη οι. γ. ᾿ διψῶν παύεται. Ἄλλο δὲ 
κ. οὐ. πάσχει; οὐ γὰρ. ων πττῆυ γ μισεῖ Χ, μισοῖ ΔΗ. 
12) δὴ ἂνγ. 18 εἰσιέναι Υ. 14 τῷ ἀρίστῳ] αὐτῷ Ἠατγίταδηῃ. Ι 
ἐ νὸν ΤΊ Ππδηη. 1 εἶϑ᾽ (εἶτα Χ) ὁπόταν ΧΕ, εἰ δὲ πάλιν 

ἥκῃ ΒΒ Ὁ γ9. Ἰ λοῦται 0) ἢ, λούεται οϑθύ. τὸ εἰ] ἐπειδὰν 
μα ἢ 5Βθᾷ σπουδάξῃ 5011 τ. 80 τινος ἂρ, τινά οϑὕ. ᾿ τοῖ 
πάππου οὐ τοῦ :: ἀδελφοῦ ἢ. 24 ἐπειδὴ δὲ Υ. ΤΙ 
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πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ ᾿Αστυάγης κατα- 

λιπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν 

ἅπαντα τῷ πατρὶ χαρίξεσϑαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα 

χαλεπὸν εἶναι νομίζειν καταλιπεῖν ἔνϑα δὴ ὁ ᾿Δστυά- 

γης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον, Ὦ παῖ, ἣν μένῃς παρ᾽ 

ἐμοί, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας 

ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰσιέναι ὡς ἐμέ, ἐπὶ σοὶ 

ἔσται" καὶ χάριν δοι εἴρομαι ὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃς 

ὡς ἐμέ. ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς ἐμοῖς χρήσῃ καὶ ἄλλοις 

ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν ἀπίῃς. ἔχων ἄπει οὺς 

ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ἔπειτα δὲ ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ με- 
τρίως σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει ὃδὸν πορεύσῃ. 

ἔπειτα τά τὲ νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ ϑηρία δίδωμί δοι 

καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν τάχιστα 

ἱππεύειν μάϑης, διώξῃ, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντίξων 

καταβαλεῖς ὥσπερ οἱ μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ 

σοι ἐγὼ συμπαίκτορας παρέξω. καὶ ἄλλα ὅσα ἂν 

βούλῃ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα εἶ- 
πὲν ὁ ᾿ἡ“στυάγης, ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον 

βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὃ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν. ἀλλὰ 

ταχὺ εἷπεν ὅτι μένειν βούλοιτο. ἐπερωτηϑεὶς δὲ πάλιν 
ὑπὸ τῆς μητρὸς διὰ τί εἰπεῖν λέγεται, Ὅτι οἴκοι μὲν 

τῶν ἡλίκων καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κράτιστος εἷναι. ὦ 

μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων καὶ τοξεύων. ἐνταῦϑα δὲ εὖ 

οἶδ᾽ ὁ ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν ἡλίκων καὶ τοῦτο 

6. σὲ οὐ Σ. εἴρξει Ηατίχπδη οἵ Η6]}]. 11, 88. 10 ὅταν γ. 
ἄπει) ἀπίῃς α, ἀπίοις Ἐ ΔΉ, οτα. Ὁ. 11 δὲ ἐν] δὴ ἐν ΒΚ, μὲν 2. 
19 βούλῃ ΔΗ͂. 18 ἐπεί ΒΗ. ||] νῦν ὄντα Υ. 1ὅ διώξεις ΠΝ. 
17 συμπαίστορας γ. ὁπόσα ΧΑΗΉ. 18 βούλει χα. ἐπεὶ δὲ γ. 
19. κῦρον] παίδα χ. ᾿ πότερα γ (βθα πότερον ἢ. 91 ὅτι μένειν 

το. ἢ. 928 ρμυϊὰβ καὶ οἱι. α. 94 ἐγταῦϑα) ἐνθάδε ν. ᾿ εὖ 
" Οτη. χ οὐ 2 ρυδϑίθυ ἃ. 
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5 - 

τῷ 0 



ϑΘι 

16 

10 

17 

10 

20 

φη 118. 1.. ὍἌΡ. 1Π| 

εὖ ἴσϑι, ὦ μῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐμὲ πάνυ ἀνιᾷ. ἣν δέ με 
καταλίπῃς ἐνθάδε καὶ μάϑω ἱππεύειν, ὅταν μὲν ἐν 

Πέρσαις ὦ, οἶμαί δοι ἐκείνους τοὺς ἀγαϑοὺς τὰ πε- 

ξικὰ ῥᾳδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἷς Μήδους ἔλθω, ἐν- 

ϑάδε πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαϑῶν ἱππέων κράτιστος 

ὧν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. τὴν δὲ μητέρα εἰπεῖν. 

Τὴν δὲ δικαιοσύνην, ὦ παῖ, πῶς μαϑήσῃ ἐνθάδε, 
ἐκεῖ ὄντων ὅοι τῶν διδασχάλων; καὶ τὸν Κῦρον φά- 

ναι, ᾿4λλ᾽, ὦ μῆτερ, ἀκριβῶς ταῦτά γε οἶδα. Πῶς σὺ, 
οἶσϑα; τὴν Μανδάνην εἰπεῖν. Ὅτι, φάναι, ὃ διδά- 
ὅκαλός μὲ ὡς ἤδη ἀκριβοῦντα τὴν δικαιοσύνην καὶ 

ἄλλοις καϑίστη δικάξειν. καὶ τοίνυν, φάναι, ἐπὶ μιᾷ 
ποτε δίκῃ πληγὰς ἔλαβον ὡς οὐκ ὀρϑῶς δικάσας. ἦν͵ 

δὲ ἡ δίκη τοιαύτη. παῖς μέγας μικρὸν ἔχων χιτῶνα. 

παῖδα μικρὸν μέγαν ἔχοντα χιτῶνα ἐκδύσας αὐτὸν τὸν 

μὲν ἑαυτοῦ ἐκεῖνον ἠμφίεσε. τὸν δὲ ἐκείνου αὐτὸς 

ἐνέδυ. ἐγὼ οὖν τούτοις δικάζων ἔγνων βέλτιον εἶναι, 

ἀμφοτέροις τὸν ἁρμόττοντα ἑχάτερον χιτῶνα ἔχειν. ἐν 

δὲ τούτῳ μὲ ἔπαισεν ὃ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε 

μὲν τοῦ ἁρμόττοντος εἴην κριτής, οὕτω δέοι ποιεῖν. 

ὁπότε δὲ κρῖναι δέοι ποτέρου ὁ χιτὼν εἴη, τοῦτο ἔφη 
σκεπτέον εἶναι τίς κτῆσις δικαία ἐστί, πότερα τὸ βίᾳ 

1 τὶ ἰοπῖ. τ: 2 ἐνθάδε] ἐνταῦϑα Χ. 5) ἀγαϑῶν ΧΔΗρΡ, 
ἀγαϑός 6. || ἱππεύων χε 9 ἀκριβῶ ἩΝ. || ταύτην γε Υ. [|| ἤδη 
28. 10 εἰπεῖν τὴν μανδάνην γ. 11 ἤδη] ἤδεε ΧΗΗ͂. 1 δηΐε 
παῖδα δα ἕτερον ν ἢ || αὐτὸν 860]. Ηγίιηδη. 17 γοῦν Ε Ὁ οἱ 
᾿ρ τσ. 18 ἐν] ἐπὶ Ἠδτίτηδῃ ὁ ΚΠ. 8. 0 Εν δὲ τούτῳ γο, ἐλ 
τούτῳ αὖ 2Ε, ἐν τούτῳ δ᾽ αὖ Β΄ 19 λέγων γον} ὅτι ΟΠ]. Βα 
20. εἴην ο, εἴη ΖΕ, εἴης να κατασταϑείην Υ Ῥοβὺ ὁπότε μέν 
21 ὁποτέρου γά. ἢ, σὰ ἘΪ τὸν οοὗ., αὖ 28 181 αὐοα Α ουπ 
Η͂ ἔοι. 88 πονησάμενον Β', ποιῆσαι μόνον ΑΗ. 
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χεχτῆσϑαι᾽ ἐπεὶ δ΄. ἔφη, τὸ μὲν νόμιμον δίκαιον εἶ- 

ναι, τὸ δ᾽ ἄνομον βίαιον, σὺν τῷ νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ 

τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίϑεσϑαι. οὕτως ἐγώ σοι, ἔφη; 

ὦ μῆτερ, τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη ἀκριβῶ" ἢν δέ 
τι ἄρα προσδέωμαι, ὁ πάππος με, ἔφη, οὗτος ἐπιδι- 

δάξει. ᾽4λλ᾽ οὐ ταὐτά, ἔφη, ὦ παῖ, παρά τὲ τῷ πάππῳ 

καὶ ἐν Πέρσαις δίκαια ὁμολογεῖται. οὗτος μὲν γὰρ 

τῶν ἐν Μήδοις πάντων ἑαυτὸν δεσπότην πεποίηκεν. 

ἐν Πέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νομίξεται. καὶ 

πρῶτος ὃ σὸς πατὴρ τὰ τεταγμένα μὲν ποιεῖ τῇ πόλει, 

τὰ τεταγμένα δὲ λαμβάνει, μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ 

ψυχὴ ἀλλ᾿ ὁ νόμος ἐστίν. ὅπως οὖν μὴ ἀπολῇ μαστι- 

γούμενος, ἐπειδὰν οἴκοι ἧς. ἂν παρὰ τούτου μαϑὼν 
, 3 ᾿ “- - ν ᾿ » ἥκῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικὸν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ 

πλέον οἴεσϑαι χρῆναι πάντων ἔχειν. ᾽4λλ᾽ ὃ γε σὸς 
πατήρ. εἶπεν ὃ Κῦρος, δεινότερός ἐστιν, ὦ μῆτερ. δι- 
δάσκειν μεῖον ἢ πλέον ἔχειν. ἢ οὐχ ὁρᾷς. ἔφη, ὅτι 

καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν αὑτοῦ μεῖον ἔχειν; 

ὥστε ϑάρρει, ὡς ὅ γε σὸς πατὴρ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα 
οὔτ᾽ ἐμὲ πλεονεχτεῖν μαϑόντα ἀποπέμψει. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὃ Κῦρος" τέλος δὲ ἡ 

μὲν μήτηρ ἀπῆλϑε,. Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ 

1 ἔπειτα δ᾽ ἔφη Υ, ἐπεὶ δ᾽ ἔφη Η, ἐπειδὰν δ᾽ ἔγνω 20, ἔφη 
Ἃ6]. Ἠατγίσηδη, ἐπεὶ δ᾽ αὖ διέγνω ᾿απύαζίάθ5 οἵ. Η6]]. Υ 8, 98. 
ἢ οὖν ροβὺ νόμῳ Δ. γῆ. " ροϑβὺ ἐκέλευε Υ δαᾷ. δεῖν, ο Ῥγδϑίθυθϑ 
ἀεί. ὃ τὴν οι. 280. ᾿ ἔφη ροϑὺ σοι οἴη. ΧΖ. 4 ὦ οτι. . 
προσδέομαι χι 0 τε οπ!. χΖ. 17 τὰ δίκαια γ0 8 πεποίηκε 

καί γ. 10 ὁ πρῶτος πατήρ Ο, ὁ σὸς πρῶτος πατήρ σοὺ, ΘΟΥΤΟΧΙ. 
11 τὰ οἵη. γῇ υὐ 12 ΑΗ ΕΗ. ᾿ ροβὺ ποιεῖ δᾷᾷ. ἃ ποιεῖ γ ἢ Ετορ. 

12 ψυχή] τύχη ΥΒ οὐ Ογρ Εγρ. 18 ἴῃς νοὶ εἴης οοαὰ., οΘοΥγ. 
 Ηρϊπάοτί,. 17 ἢ οὐχ... ἔχειν οἵα. χΖ. [18 ἑαυτοῦ γ, αὐτοῦ Η. 
20 ροβὺ ἐμὲ «ἀὰ. μὴ διδάξας γ.  ἀποπέιιψεται τ. 9 κατέ-. 
μξυνε Ὁ. " αὐτοῦ καὶ ε. 
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ἐτρέφετο. καὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο 

ὥστε οἷκείως διακεῖσϑαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν 
ΓΑΥ. ἐϑιΝ ἣν τ Ἵ Ν ᾽ ᾽ ᾽ ἀνήρτητο, προσιὼν καὶ ἔνδηλος ὧν ὅτι ἠσπάζετο αὐὖ- 
ΞΞ ᾿ δ δ " » , , Ἢ τῶν τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς 

παῖδας ἐκέλευον Κύρου δεῖσϑαινι διαπράξασϑαι σφί- 

σιν, ὁ δὲ Κῦρος, ὅ,τι δέοιντο αὐτοῖ οἱ παῖδες, διὰ. 

τὴν φιλανϑρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν περὶ παντὸς ἐποι-. 

εἴτο διαπράττεσϑαι, καὶ ὃ ᾿Αστυάγης ὅ.τι δέοιτο αὐτοῦ, 

ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντιλέγειν μὴ οὐ χαρίέζεσϑαι.. 

καὶ γὰρ ἀσϑενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε τὸν 

πάππον οὐδὲ χλαίων ποτὲ ἐπαύετο, ἀλλὰ δῆλος ἦν, 

πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο μή οἱ ὃ πάππος ἀποϑάνῃ᾽ 

καὶ γὰρ ἐκ νυχτὸς εἴ τινος δέοιτο ᾿Αστυάγης, πρῶτος 

ἠσθάνετο ὃ Κῦρος καὶ πάντων ἀοχνότατα ἀνεπήδα, 

ὑπηρετήσων ὅ,τι οἴοιτο χαριεῖσϑαι. ὥστε παντάπασιν. 
2 ΄ κ 9 ῇ 

ἀνεχτήσατο τὸν Α΄ στυαγην. 

Καὶ ἦν μὲν ἴσως ὁ Κῦρος πολυλογώτερος, ἅμα μὲν. 

ὰ τὴν παιδείαν, ὅτι ἠναγκά ὑπὸ τοῦ ἔλου δὲ παιδείαν, ὃτ ετο ὑπὸ τοῦ διδαδσκάλο 

καὶ διδόναι λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλλων. 

ὁπότε δικάζοι, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαϑὴς εἶναι πολλὰ 

μὲν αὐτὸς ἀεὶ τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα 

τυγχάνοι. καὶ ὅσα αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ 

ἀγχίνους εἶναι ταχὺ ἀπεκρίνετο, ὥστ᾽ ἐκ πάντων τού- 

ὃ. ἀνήοτητο Ὁ Ἦ, ἀνηρτήσατο (ὰ, ἀνεκτήσατο οϑύ. ξ8. 4 εἴ τι 
᾿ν, ἐπεὶ χΖε, καὶ εἴ τι γ. ὅ τοῦ κύρου χχ. Ὁ ὅτι γ, εἰ οοὕ. εἰ 
ἃ δὲ ροϑὺ ἀστυάγης δα ἃ. γ. 9 ἀντιλέγειν] ἀντέχειν χα. 10 ἀπέλεπὶι 
ὁ044. ε, ἀπέλειπε ὥορμϑηιβ, ἀπελείπετο Ἠδτίμηδη οἷ. Υ 1, 24 
Δῃ. ᾽ 4,20. Μρῃι. Π11, 117. 11 ἀλλὰ οι. γ. [1 νοδὺ δῆλος δα, 
τε ΟῊΡ6ε, δέ ΒΕ. 12 μὴ] ὅτι μὴ χα. [| οἱ οα. ΑἸ, ἢ ἄσξοι 
ϑάνον γΥ. 14 ὁ ογυὺ. χζ.0 [17 ὁ κῦρος οἴη. χ (86α δ. 6) Ζ.." 
ροβὺ πολυλογώτερος δαά. ἢ ὡς παιδίσκος ἔτι ἄνηβος ὦν Υ 6 
ὅτηρ. 932 τυγχάνῃ Ἐ, τυγχάνει ἃ. 935. ἀπεκρίνατο Χᾶε. 



ΒΟ ΟΛΕΞ ΗΝ; 23 

τῶν ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ γὰρ 

ἐν σώμασιν, ὅσοι νέοι ὄντες μέγεϑος ἔλαβον, ὅμως ἐμ- 

φαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, 

οὕτω καὶ Κύρου ἐκ τῆς πολυλογίας οὐ ϑράσος δὶ- 

ἑφραίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία. ὥστε καὶ 

ἐπεϑύμει ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀκούειν. [ἢ σιωπῶντι 
παρεῖναι. 

Ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὁ χρόνος σὺν τῷ μεγέϑει εἰς 

ὥραν τοῦ πρόσηβον γενέσϑαι., ἐν τούτῳ δὴ τοῖς μὲν 

λόγοις μανοτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, 

αἰδοῦς δ᾽ ἐνεπίμπλατο, ὥστε καὶ ἐρυϑραίνεσϑαι ὁπότε 

συντυγχάνοι τοῖς πρεσβυτέροις. καὶ τὸ σχκυλακώδως 

πᾶσιν προσπίπτειν οὐκέϑ᾽ ὁμοίως προπετὲς εἶχεν. 
οὕτω δὴ ἡσυχαίτερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις 

πάμπαν ἐπίχαρις. καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις 

ἥλικες πρὸς ἀλλήλους, οὐχ ἃ κρείττων ἤδει ὥν, ταῦτα 

προυκαλεῖτο τοὺς συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ἤδει ἑαυτὸν 
ἥττονα ὄντα. ταῦτα ἐξῆρχε. φάσκων κάλλιον αὐτῶν 

ποιήσειν. καὶ κατῆρχεν ἤδη ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους 

ἢ διατοξευσόμενος ἢ διαχοντιούμενος ἀπὸ τῶν ἵππων 

οὔπω πάνυ ἔποχος ὥν, ἡττώμενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ αὑτῷ 

μάλιστα ἐγέλα. ὡς δὲ οὐκ ἀπεδίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶ- 

1 αὐτοῦ α. 3. σώματι χὰ. ὃ καὶ ροβὺ ὥστε οἵῆ χα θ ἐπι- 
ϑυμίαν τις εἶχεν χ2ε, ἐπεθύμει ἄν τις γ. ἢ σιωπῶντι παρεῖναι 
860]. Ηαγίτηδηῃ. 8. προσῆγεν χε. 9 γίγνεσϑαι γ. 10 μανω- 
τέροις Ὁ, βραχυτέροις οοὐ. ε [[ ἡσυχεστέρᾳ ΧΟ. 11 ὁπότε 
καὶ ἃ. 12 τὸ σκυλακῶδες τὸ πᾶσιν (ὁμοίως δἀα. χα) οοἀά., 
ΟΟΥΤΟχὶ. 18 προπετές ἀ6]. Οοθοῦ, προπετῶς γα οοὐύ. 14 δὴ] 
δὲ γ. 16 ἤδει ὦν] ἤδη ἦν χτε. ᾿ «εἰς» ταῦτα Ἠαγίτηδη. 
18 ταῦτα δία ἐξῆρχε οἵη. χαύὌ 19 ἢ διαναπηδῶν ΧΑΘῈΝ Ὁ ΕΒ. 
20 ῥῬτίυβ ἢ 46]. Ῥαπέασψί 468. ᾿ διατοξευόμενος ἢ διακοντιούμενος Χ, 
διακοντιξόμενος ἢ διατοξευόμενος γΥ. 21 ἑαυτῷ οοἀᾷ. ῥταρῦοι χ, 

᾿ ἑαυτόν ε. 99. μάλιστα οι. ε. 

σι 
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ΤΩ οὐκέϑ'᾽ Ἐν, οὐκέτι σού. 15 τὸν οταὰ. . 10 προίδοι Υ. 

94 118. ἸΔΌΘΑΡ. ἅΨ] 

σϑαι εἷς τὸ μὴ ποιεῖν ἃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ ἐκυλινδεῖτο ἐν 

τῷ πειρᾶσϑαι αὖϑις βέλτιον ποιεῖν, ταχὺ μὲν εἰς τὸ 

ἴσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ παρῇξι 
διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου, ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ 

ϑηρία ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, 

ὥστε ὁ ᾿Αστυάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν ϑηρία. 
χαὶ ὃ Κῦρος αἰσϑόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναιτό 

οἱ ζῶντα πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτόν, Ὦ, πάππε, 

τί σε δεῖ ϑηρία ξητοῦντα πράγματ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐὰν 

ἐμὲ ἐκπέμπῃς ἐπὶ ϑήραν σὺν τῷ ϑείῳ, νομιῶ ὅσα ἂν 
ἴδω ϑηρία, ἐμοὶ ταῦτα τρέφεσϑαι. ἐπιϑυμῶν δὲ σφό- 

δρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν ϑήραν οὐκέϑ᾽ ὁμοίως λιπαρεῖν 

ἐδύνατο ὥσπερ παῖς ὥν, ἀλλ᾽ ὀκνηρότερον προσήει.. 
καὶ ἃ πρόσϑεν τῷ Σάκᾳ ἐμέμφετο ὅτι οὐ παρίει αὖ- 
τὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη Σάχας ἑαυτῷ ἐγί- 

γνετο᾽ οὐ γὰρ προσήει, εἰ μὴ ἴδοι εἰ καιρὸς εἴη, καὶ 

τοῦ Σάκα ἐδεῖτο πάντως σημαίνειν αὐτῷ ὁπότε ἐγχω- 

ροέη [καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη] ὥστε ὃ Σάκας ὑπερεφίλει 
ἤδη ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 

᾿Επεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὃ ᾿Αστυάγης σφόδρα αὐτὸν ἐπι: 

ϑυμοῦντα ἔξω ϑηρᾶν, ἐχπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ ϑείῳ, 
Α ,ὔ ιν} “ ’' ΥΩ ᾿ 

καὶ φύλακας συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων πρεσβυτέρους, ὅπως. 

ἀπὸ τῶν δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν 

1 ἃ γ, ὡς Ε΄, οπι. Ο, ὃ οοὖ. ᾿ ἐκυλινδεῖτο ἢ οὖ ϑον, οδί.. 
ἐκαλινδεῖτο᾽ς 2 βελτίων γ. 4 γοϑὺ δὲ δα. καὶ γ. 0 οὐ’ετ, 
εἶχεν] οὐκ ἐπεῖχεν ΧΑΗ, οὐκ ἐπεῖγεν α, 7 δύναται γᾶ. 8 οἱ 
οἵη. ΧχΑΗ. 10 νομιῶ οτη. χα. 11] ἐμοί] σέ μοι γ. ! τρέφειν γ.᾿ 

17 ἐγχωροίη καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη] ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι καὶ 
ὁπότε οὐκ ἐν καιρῷ ΥΕ, καὶ... εἴη 46] Ζθαπδ. 19 ὥσπερ οἷ 
οἱ οἵα. χΖΦ. 2] ἔξω ϑηρᾶν]) τῆς ἔξω ϑήρας γΥ. 295 δυσχερειῶν 
χφῖ, δυσχεριῶν Εἰ, δυσχερῶν 1), ὁοτγ. ϑίθρῃϑημβ. 



[1Β.1. ΟΑΡ. ἹΥ͂. δῇ 

ἀγρίων τι φανείη ϑηρίων. ὁ οὖν Κῦρος τῶν ἑπομένων 

ποοϑύμως ἐπυνϑάνετο ποίοις οὐ χρὴ “ϑηρίοις πελάζειν 

καὶ ποῖα χρὴ ϑαρροῦντα διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι 
ἄρχτοι τε πολλοὺς ἤδη πλησιάσαντας διέφϑειραν καὶ 

κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις. αἱ δὲ ἔλαφοι καὶ 
δορκάδες καὶ οἱ ἄγριοι οἷες καὶ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι ἀσι- 

νεῖς εἶσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας ὅτι 
δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ ϑηρία᾽ πολλοὺς 

γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις καταχρημνισϑῆναι. καὶ ὃ 

Κῦρος πάντα ταῦτα ἐμάνϑανε προϑύμως᾽ ὡς δὲ εἶδεν 

ἔλαφον ἐκπηδήσασαν, πάντων ἐπιλαϑόμενος ὧν ἤκου- 

σεν ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο δρῶν ἢ ὅποι ἔφευγε. καί πῶς 

διαπηδῶν αὐτῷ ὁ ἵππως πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ 

κἀκεῖνον ἐξετραχήλισεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὃ 

Κῦρος μόλις πως, καὶ ὃ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ 

πεδίον ἦλϑεν, ἀκοντίσας καταβάλλει τὴν ἔλαφων, κα- 

λόν τι χρῆμα καὶ μέγα. καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν᾽ 

οἱ δὲ φύλακες προσελάσαντες ἐλοιδόρουν αὐτὸν καὶ 
ἔλεγον εἰς οἷον κίνδυνον ἔλϑοι., καὶ ἔφασαν κατερεῖν 

αὐτοῦ. ὁ οὖν Κῦρος εἱστήκει καταβεβηκώς. καὶ ἀκού- 
ὧν ταῦτα ἠνιᾶτο. ὡς δ᾽ ἤσϑετο κραυγῆς, ἀνεπήδησεν 

ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, καὶ ὡς εἶδεν ἐκ τοῦ 
ἀντίου κάπρον προσφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ δια- 

τεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατέδχε 

1 ϑηρίον ΑΗ. 2,8 ὁποίοις οὐ ὑποῖα Υ. 4 τε οἵη. 
χα. ᾿ διέφϑειρον Η. λέοντες καὶ κάπροι γΥ. θ οἱ ὄνοι οἱ 
ἄγριοι γ ἢ, οτη. Ο΄, ροβύ. οἱ οἵὰβ.. ΑΗ, οἱ ἄγριοι ὄνοι ΕΘ. ᾿ ἀσι- 

 ψεῖς εἰσιν γΟῊ, οὐὰ. εἰσίν Ο. ἐῶσιν ΔΗ 10 ταῦτα πάντα Υ. 
11 ἐχπηδήσαντα χΖ. [ ἤκουεν Ὁ. 12) ὅπῃ ΑἘ. 14 ἐπ- 
ἔμενεν γῆ. 1 ροβὺ καὶ ὁπ). γΥ. [8 καὶ ἔλεγον βι8ρ. Οοθοί. 

ΟῚ ἤσϑητο ἢ. 98 ἐναντίου γ. 94 εὐστόχως ΥΕ, εὐτυχῶς χα. 
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26 ΤᾺ}. ΤΑ ΘἍΙΡΟ ε 

τὸν χάπρον. ἐνταῦϑα μέντοι ἤδη καὶ ὁ ϑεῖος αὐτῷ 

ἐλοιδορεῖτο, τὴν ϑρασύτητα ὁρῶν. ὃ δ᾽ αὐτοῦ λοιδο- 
’ [ Ξ - “ ν ΒΕ Ἵ - 2 ρουμένου ὅμως ἐδεῖτο ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι 

εἰσκομίσαντα δοῦναν τῷ πάππῳ. τὸν δὲ ϑεῖον εἰπεῖν 

φασιν, ᾿4λλ᾽ ἣν αἴσϑηται ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ μόνον 

λοιδορήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐμοί, ὅτι δε εἴων. Κἂν βού- 

ληται, φάναι αὐτόν, μαστιγωδάτω. ἐπειδάν γε ἐγὼ δῶ 

αὐτῷ. καὶ σύγε [εἰ βούλει], ὦ ϑεῖε, τιμωρησάμενος, 
ὅ,τι βούλει, τοῦτο ὅμως χάριδαί μοι. καὶ ὃ Κυαξάρης 

μέντοι τελευτῶν εἶπε, Ποίει ὅπως βούλει" σὺ γὰρ νῦν 

γε ἡμῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶἷσ- 

κομίσας τὰ ϑηρία ἐδίδου τε τῷ πάππῳ καὶ ἔλεγεν 

ὅτι αὐτὸς ταῦτα ϑηράδειεν ἐκείνῳ. καὶ τὰ ἀκόντια 
Ν ᾿, , Ἁ Φ Ω » 

ἐπεδείκνυ μὲν οὔ, κατέϑηκε δὲ ἡματωμένα ὅπου ᾧξτο 

" τὸν πάππον ὄψεσϑαι. ὃ δὲ ᾿ἀστυάγης ἄρα εἶπεν, ᾿4λλ᾽, 

ὦ παῖ, δέχομαι μὲν ἔγωγε ἡδέως ὅσα σὺ δίδως. οὐ 

μέντοι δέομαί γε τούτων οὐδενός, ὥστε δε κινδυνεύ- 

εἰν. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Εἰ τοίνυν σὺ μὴ δέῃ, ἱκετεύω, 
ὦ πάππε, ἐμοὶ δὸς αὐτά, ὅπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ 

διαδῶ. ᾿4λλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὃ ᾿Αστυάγης., καὶ ταῦτα λα-᾿ 

βὼν διαδίδου ὅτῳ σὺ βούλει καὶ τῶν ἄλλῶν ὁπόσα 
ϑέλεις. καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τε ἄρας τοῖς παισὶ 

2 τὴν οταὰ. Β. ὦ ροδβὺ ἐᾶσαι 86. αὐτόν Υ. ὅ ἐδίωκες). 
ἔδωκας ΑΗ, ἔδωκά σου Η.. 6 καὶ ἣν ΧΡ. 8 [εἰ βούλει! 
ΘρΌ. ᾿ δηΐθ ὦ δαὰᾶ. ἔφη οοαα. φῬτϑοϑύου υ Εἰ. 9 ὅ,τι βούλει ΟΙΆ.. 
οοαα. Ῥτδοίοσ γθο. ταῦτα ὁοοαά. ῥταρίθγ ΥἘΒ06. [|χάρισαΐ μοι]. 
χαρίσαν μοι Η, χαρίσαιμι χΑΟ. 11 εἰσκομισάμενος Χ. 
14 ἐπεδείχνυ μὲν οὔ] ἐδείκνυε μὲν οὔ ΥΕ, ἐπιδεικνυμένου α,. 

᾿ ἐπιδεικνύμενος ΧΑΗ. ] δὲ οπι. οὗ κατέϑηκεν ΧΑΗ, τέϑεικε αι. 
16 σύ] μοι Υ. 117. γε οἵη. 2). 18 σὺ μή Β. 19 τοῖς 
ἡλικιώταις ρῬοβὺ διαδῶ ἴτᾶηβρ. γ. 20 διαδιδῶ ΒΒ. 31 δίδου χ. 
Ὁ ἐθέλεις γ ᾿' διεδίδου [|| ἄρας] ἄρα Υ. 

ἰ 



ΠΡ ΟΘΆΑΡΝ, 91 

καὶ ἅμα ἔλεγεν, Ὦ, παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμεν ὅτε 

τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ ϑηρία ἐθηρῶμεν᾽ ὅμοιον γὰρ ἔμοιγε 

δοκεῖ εἶναι οἷόνπερ εἴ τις δεδεμένα ξῷα ϑηρῴη. πρῶ- 
τον μὲν γὰρ ἐν μικρῷ χωρίῳ ἦν, ἔπειτα λεπτὰ καὶ 

ψωραλέα, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν χωλὸν ἦν, τὸ δὲ κολοβόν" 
τὰ δὲ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ λειμῶσι ϑηρία ὡς μὲν καλά, 

ὡς δὲ μεγάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἱ μὲν 

ἔλαφοι ὥσπερ πτηναὶ ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανόν, οἱ 

δὲ κάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείους 

ὁμόσε ἐφέροντο ὑπὸ δὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁμαρ- 
τεῖν οἷόν τ᾽ ἦν αὐτῶν καλλίω δή, ἔφη. ἔμοιγε δοκεῖ 

καὶ τεϑνηκότα εἶναι ταῦτα ἢ ξῶντα ἐχεῖνα τὰ περι- 
ῳχοδομημένα. ἀλλ᾽ ἄρα ἄν, ἔφη, ἀφεῖεν καὶ ὑμᾶς οἱ 
πατέρες ἐπὶ ϑήραν; Καὶ ῥᾳδίως γ᾽ ἄν, ἔφασαν, εἰ 

᾿Αστυάγης κελεύοι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Τίς οὖν ἂν 

ἡμῖν πρὸς ᾿“στυάγην μνησϑείη, Τίς γὰρ ἄν. ἔρ αδσαν., 

σοῖ γε ἱκανώτερος πεῖσαι; ᾿4λλὰ μὰ τὴν Ἥραν, ἔφη. 

ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ὅστις ἄνθρωπος γεγένημαι οὐδὲ 
γὰρ λέγειν οἷός τ᾽ εἰμὶ ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς 

τὸν πάππον ἐκ τοῦ ἴσου ἔτι δύναμαι. ἢν δὲ τοσοῦτον 

 ἐπιδιδῶ, δέδοικα, ἔφη, μὴ παντάπασι βλάξ τις καὶ 

ἠλίϑιος γένωμαι παιδάριον δ᾽ ὧν δεινότατος λαλεῖν 

π ουν εἶναι. καὶ οἱ παῖδες εἶπον, Πονηρὸν λέγεις 

1 ὅτι ΧΑΗΗ. 2 γὰρ δἀά. ΥΝ. ὃ ἐδόκει Χ ἢ. 8. ἥλαντο ἃ, 
ἥλοντο Ἦ.. [} πρὸς] εἰς α. 10 ὑπὸ δὲ... 11 αὐτῶν ἔγϑηβρ. 
Ἡρουνοτάθη ροβὺ ἦν (4), Ηδυύτηδϑη ροϑὺ κολοβόν (δ). Ι δή] δέ Υ. 
18 ἄρα ΔΗ. 14 τὴν δηΐθ ϑήραν δαά. γ. Ι γ7)] ἡ γ6] τε χα 
(Β6ρα ἃ ἴῃ Τὰ.) ἢ, 1 κελεύει χὰ Κ. εἶπεν] ἔφη ΕΚ. Ι ἂν οὖν Υ. 
10 ἡμῖν} ὑμῶν Ἐ. "} ἀστυάγει (-γη) οοαά. ργϑθίου νυ ΒΗ. ̓  ἂν οτῃ. χ. 

τὴν ἤρ αν Υ͂, τὸν δία οού. 19 λέγειν ἀηΐθ οἷος ὑγϑηβρ. Υ. 
30 δὲ] δ᾽ ἔτι Ἠεαντίηδη. 939. δεινότατος ΤιΘοποϊανίαβ, δεινότατον 
οοαα. 
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28 1. ἸΛΌΘΑΡ ἣν: 

τὸ πρᾶγμα, εἰ μηδ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν ἂν τι δέῃ δυνήσῃ 

πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ ἀνάγκη ἔσται 

δεῖσθαι ἡμᾶς. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ Κῦρος ἐδήχϑη., καὶ 

σιγῇ ἀπελϑὼν διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾶν εἰσῆλϑεν, 

ἐπιβουλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς τὸν πάπ- 

πον καὶ διαπράξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν ὧν ἐδέ- 
οντο. ἤρξατο οὖν ὧδε᾽ 

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ πάππε, ἤν τις ἀποδρᾷ δὲ τῶν 
οἰκετῶν καὶ λάβης αὐτόν, τί αὐτῷ χρήσῃ; Τί ἄλλο, 

ἔφη, ἢ δήσας ἐργάξεσϑαι ἀναγκάσω; Ἣν δὲ αὐτόματός 
ὅοι πάλιν ἔλϑη, πῶς ποιήσεις; Τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ μαστι- 

γώσας γε, ἵνα μὴ αὖϑις τοῦτο ποιῇ, ἔπειτα ἐξ ἀρχῆς 

χρήσομαι; ρα ἄν. ἔφη ὁ Κῦρος, παρασκευάξεσϑαί σοι 

εἴη ὅτῳ μαστιγώσεις μὲ, ὡς βουλεύομαί γε ὅπως δε 

ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ ϑήραν. καὶ ὃ 

γὰρ ἀπαγορεύω ὅσοι μὴ κινεῖσθαι χαρίεν γάρ, ἔφη, εἶ 

ἕνεκα κρεαδίων τῇ ϑυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβουκολή-᾿ 

δαιμι. ἀκούσας δὴ ταῦτα ὁ Κῦρος ἐπείϑετο μὲν καὶ 

ἔμενεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυϑρωπὸς ὧν σιωπῇ διῆγεν. 
ὁ μέντοι ᾿Αστυάγης ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούμενον ἰσχυ-᾿ 

φῶς, βουλόμενος αὐτῷ χαρίζεσϑαι ἐξάγει ἐπὶ ϑήραν. 

1 ροϑύ ΤΠ δ, δά. εἶναι γ.. [ ἂν οἵα. χζ. 2 ἐπὶ σοὶ γ86. 
ὃ δεῖσθαι. . ἐδήχϑη καὶ ΤΩ. α. 4 εἰσῆλϑεν] εἰσῆλϑε καὶ Υ 
ὃ πῶς γ. Ὁ αὐτῷ χΧΥ ΗῸ. 7 οὖν οἴη. Υ. 8 ἀποδρᾷ σε] ἀποδράσῃ γΕ. 
τῶν οἰκετῶν σε ἃ. 9 χρῇ Υ. Πα] εἰ: δή.), σύ δ. τῦ ροϑὺ Ϊ 
δήσας 864. αὐτόν χ. ἢ πε οος ἃ Υ. 1 σοι οτη. χζ. [} Ξῶ το γ. 1" 
ποιεῖς Υ. ᾿ εἰ μὴ] ἢ ἢ. 12 ποιεῖ Ἀν, ποιῆ τ, ποιοῖ 48. ||} ἔπειτα. 

ταν 

ὁπ. Θοἀ 4. ρτδθίθγ ὙΒορ. 18 σοὶ παρασχευάξεσϑαι ΧΩ . 14 με 
οἵα. 5, Εὶ ἔτδῆβρ. ροβὺ ὅτῳ. " πῶς γ. Ι καὶ ὁ ἀστυάγης οτα. Ο.᾿ 
10 ἔφη καλῶς ἢ. 17 δὐΐο ,ἀπαγορεύω 86 α. ἐδι ΧΖΡΕ. [|| δηΐθ εἶ, 
δαα. εἶναι ΧΟΑΉ . 18 εἴνεκα αΘ. 19 δὴ Ε', δὲ Ὁ, οτη. οϑύ. 
90 ἔμεινεν οοαᾶ. ργαρῦύου Εἰ. " μοϑὺ ὧν δα. καὶ γ. 9 χαρίσασϑαι γ. 

᾿Δστυάγης, Καλῶς. ἔφη, ἐποίησας προειπών" ἔνδοθεν. 
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χαὶ πεζοὺς πολλοὺς καὶ ἱππέας συναλίσας καὶ τοὺς 

παῖδας καὶ συνελάσας εἷς τὰ ἱππάσιμα χωρία τὰ ϑηρία 

ἐποίησε μεγάλην ϑήραν. καὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν 

αὐτὸς ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησ- 

ϑείη ϑηρῶν. ὁ δὲ Κῦρος οὐκ εἴα κωλύειν, ἀλλ᾽, Εἰ 

βούλει, ἔφη, ὦ πάππε, ἡδέως μὲ ϑηρᾶν, ἄφες τοὺς 
κατ᾽ ἐμὲ πάντας διώκειν καὶ διαγωνίξεσϑαι ὅπως (ἂν) 

ἕκαστος κράτιστα δύναιτο. ἐνταῦϑα δὴ ὁ ᾿Δστυάγης 
ἀφίησι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ ϑηρία 

χαὶ φιλονικοῦντας καὶ διώκοντας καὶ ἀκοντίζοντας. καὶ 

Κύρῳ ἥδετο οὐ δυναμένῳ σιγᾶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ σκύλακι γενναίῳ ἀνακλάζοντι, ὁπότε πλησιάξοι 

ϑηρίῳ, καὶ παρακαλοῦντι ὀνομαστὶ ἕκαστον. καὶ τοῦ 

μὲν καταγελῶντα αὐτὸν ὁρῶν ηὐφραίνετο, τὸν δέ 

τινα καὶ ἐπαινοῦντα [αὐτὸν ἠσϑάνετο] οὐδ᾽ ὁπωστι- 

οὖῦν φϑονερῶς. τέλος δ᾽ οὖν πολλὰ ϑηρία ἔχων ὃ 
᾿στυάγης ἀπῇει. καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἤσϑη τῇ τότε 

ϑήρᾳ ὥστε ἀεὶ ὁπότε οἷόν τ᾽ εἴη συνεξήει τῷ Κύρῳ 

καὶ ἄλλους τε πολλοὺς παρελάμβανε καὶ τοὺς παῖδας, 

Κύρου ἕνεκα. τὸν μὲν δὴ πλεῖστον χρόνον οὕτω διὲ- 

ἤγεν ὃ Κῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς μὲν καὶ ἀγαϑοῦ τινος 

συναίτιος ὥν, καχοῦ δὲ οὐδενί. 

᾿Δμφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ἔτη γενομένου αὖ- 

τοῦ ὁ υἱὸς τοῦ “σσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων 

1 πολλοὺς πεζοὺς χα. ὃ δὴ] δὲ γ. 4 ἐμπλησϑῆὴ Ἀ. 
ὁ ἔφη οἱ. γ. 1 πάντας διίθ τοὺς (0) ἔτᾶμϑρ ΥὙ ᾿ἰ᾿ ἀγωνίξε- 
σϑαι οοὐἀὰ ρμγϑϑίοσ γ. ἂν δᾶαὰ. Μδγομδηύ. 8 τὰ κράτιστα γ, 
κράτιστος 6. 11 τῷ διΐθ κύρῳ Υ. 19 ἀναγκάξζοντι α.! 
πλησίασαι Ἐ. 14 καταγελῶντος 2. "1 [αὐτὸν ἠσϑάνετο)]) 
Πογννογάρη. || ὁπωστιοῦν] ὅπως γοῦν χα, ὁπωσοῦν Ἐ. 2} οὐ- 
δενός Χ. ἢ. 938 αὐτοῦ γε(γιγ-)νομένου γ. 84 τῶν ἀσσυρίων γ. 

οι 
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. οὖσαι γῆο. | φυλακαὶ] φυλάξαι καὶ χὰ οὖ ΒΗὶ πΊ8] αυοᾶ φυλα- 

90 .:85 ΘΔ ΕΣΙ 

ἐπεϑύμησεν (καὶΣ αὐτὸς ϑηρᾶσαι ἐς τοῦτον τὸν χρό- 

νον. ἀκούων οὖν ἐν τοῖς μεϑορίοις τοῖς τε αὑτῶν καὶ 

τῶν Μήδων πολλὰ ϑηρία εἷναι ἀϑήρευτα διὰ τὸν 
πόλεμον, ἐνταῦϑα ἐπεϑύμησεν ἐξελϑεῖν. ὅπως οὖν 

ἀσφαλῶς ϑηρῴη, ἱππέας τε προσέλαβε πολλοὺς καὶ 

πελταστάς, οἵτινες ἔμελλον αὐτῷ ἐκ τῶν λασίων τὰ 

ϑηρία ἐξελᾶν ἐς τὰ ἐργάσιμά τε καὶ εὐήλατα. ἀφικό- 

μενος δὲ ὅπου ἦν αὐτοῖς τὰ φρούρια καὶ ἡ φυλακή, 
ἐνταῦϑα ἐδειπνοποιεῖτο, ὡς πρὼ τῇ ὑστεραίᾳ ϑηράσων.᾿ 
ἤδη δὲ ἑσπέρας γενομένης ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσϑεν φυ-᾿ 

λακῇ ἔρχεται ἐκ πόλεως καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί. ἔδοξεν 

οὖν αὐτῷ πολλὴ στρατιὰ παρεῖναι" δύο γὰρ ὁμοῦ ἦσαν 
φυλακαί, πολλούς τε αὐτὸς ἧκεν ἔχων ἱππέας καὶ πεζούς. 

ἐβουλεύσατο οὖν κράτιστον εἶναι λεηλατῆσαι ἐκ τῆς 

Μηδικῆς, καὶ λαμπρότερόν τ᾽ ἂν φανῆναι τὸ ἔργον᾽ 

τῆς ϑήρας καὶ ἱερείων ἂν πολλὴν ἀφϑονίαν ἐνόμιξε, 

γενέσϑαι. οὕτω δὴ πρὼ ἀναστὰς ἦγε τὸ στράτευμα, 

καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς κατέλιπεν ἁϑρόους ἐν τοῖς μεϑ- 

ορίοις. αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις προδελάδσας πρὸς τὰ τῶν᾽ 

Μήδων φρούρια, τοὺς μὲν βελτίστους καὶ πλείστους 

ἔχων μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἐνταῦϑα κατέμεινεν, ὡς μὴ βοη-᾿ 

ϑοῖεν οἱ φρουροὶ τῶν Μήδων ἐπὶ τοὺς καταϑέοντας, 

τοὺς δ᾽ ἐπιτηδείους ἀφῆκε κατὰ φυλὰς ἄλλους. ἄλλοσε, 

1 «καὶ» δ'οῖ5κα, Ἠαγίτηϑηῃ. ῷ αὐτῶν ΧΑΗΗ. 8 τῶν 
εσο οὗ ΠΟ 4,16 οὐ Ζοῃ. ρ. 267, τοῖς οοαά. [ ροβὺ εἶναι δαά. 
ἅτε Υ. 8 ἡ οω. χά ΗΒ. 9 πρὼ] πρὸς ΑΗΒΗ. 10 γι-᾿ 
γνομένης Υ. 12 γὰρ ὁμοῦ ἦσαν φυλακαί] μὲν φυλακαὶ ὁμοῦ 

καί. 18 πολλούς τε] πολλοὶ δὲ οὺς γ. 14 κράτιστον εἶναι 
46]. ΠΙπᾶ. 16 ἂν πολλὴν] παμπόλλην χῆ. 17 γενήσεσϑαι Υ. ᾿᾿᾿ 
τὸν στρατόν Υ, στράτευμα α. 18 καταλείπει γ. 20 πλείους Ἐ. 
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καταϑεῖν, καὶ ἐκέλευε περιβαλλομένους ὅτῳ τὶς ἐπιτυγ- 

χάνοι ἐλαύνειν πρὸς ἑαυτόν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον 

Σημανϑέντων δὲ τῷ ᾿Αστυάγει ὅτι πολέμιοί εἰσιν 

ἐν τῇ χώρᾳ, ἐξεβοήϑει καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ ὅρια σὺν 
τοῖς περὶ αὐτὸν καὶ ὃ ὑὸς αὐτοῦ ὡσαύτως σὺν τοῖς 

παρατυχοῦσιν ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμαινε 

πᾶσιν ἐκβοηϑεῖν. ὡς δὲ εἶδον πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν 

᾿Ασσυρίων συντεταγμένους καὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν 

ἔχοντας, ἔστησαν καὶ οἱ Μῆδοι. οἱ δὲ Κῦρος ὁρῶν 

ἐχβοηϑοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους πασσυδί, ἐκβοηϑεῖ καὶ 

αὐτὸς πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδύς., οὔποτε οἰόμενος" οὕὔ- 

τῶς ἐπεϑύμει αὐτοῖς ἐξοπλίσασϑαι᾽ μάλα δὲ καλὰ ἦν 

χαὶ ἁρμόττοντα αὐτῷ ἃ ὃ πάππος περὶ τὸ σῶμα ἐπε- 

ποίητο. οὕτω δὴ ἐξοπλιδσάμενος προδήλαδσε τῷ ἵππῳ. 

καὶ ὃ ᾿Δστυάγης ἰδὼν ἐθαύμασε μὲν τίνος κελεύσαντος 

ἥχοι, ὅμως δὲ εἶπεν αὐτῷ μένειν παρ᾽ ἑαυτόν. ὁ δὲ 
Κῦρος ὡς εἶδε πολλοὺς ἱππέας ἀντίους. ἤρετο, Ἦ οὗτοι, 
ἔφη, ὦ πάππε. πολέμιοί εἶσιν, οἱ ἐφεστήκασι τοῖς ἵπποις 

ἠρέμα; Πολέμιοι μέντοι, ἔφη. Ἦ καὶ ἐκεῖνοι, ἔφη, οἱ 

ἐλαύνοντες; Κἀκεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν 4], ἔφη. ὦ 

πάππε, ἀλλ᾽ οὖν πονηροί γε φαινόμενοι χαὶ ἐπὶ πο- 

νηρῶν ἱππαρίων ἄγουσιν ἡμῶν τὰ χρήματα οὐκοῦν 

χρὴ ἐλαύνειν τινὰς ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿᾽4λλ᾽ οὐχ ὁρᾷς. 

1 ἐκέλευσε “ΑἸ. περιβαλομένους ἃ. ὅτῳ] ὅπως χἧκ δαϊ- 
᾿ὅδ5. ᾿ ἐπιτυγχάνοι]) ἐντυγχάνοι γο, ἐπιτυγχάνει Δ6. 2 ἑαυ- 
τόν] τοῦτον ΧΑ, αὐτόν ϑυϊάδβ 4 ἐκβοηϑεῖ γ. 7 ἀνϑρώ- 
πων ΕΒ. 9 ἄγοντας Ὁ. 10 πασσυδὲ (-δεὶ) ΖΕ ΒΕ, πασιδὶ Ὁ, 

 πανσυδὶ ) ἢ, πανσυδία Τ᾿. 19 αὐτοῖς βυβρΡ. Ηδτίτηδη. ᾿ μάλα 
δὲ] χαὶ γὰρ μάλα Ὁ. 18. εὖ ἀπύθ ἁρμόττοντα δά. γΥ, 568 οἵ. 
Μϑιι. ΠΙ 10, 11]. 18; Ογν. 11,160. 15 ἰδὼν ον. οοἀά. ρῥτγϑϑῦθυ 
ΥΗ. 117 ἐναντίους γ. 18 ἔφη οἵη. ἢ 19 ργῖυβ ἔφη... 
20 μέντοι οταὰ. (΄. Φ χτήματα γΥ. 938 γοβὶ γρὴ 84. ἔφη Υ. 
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ἔφη, ὦ παῖ, ὅδον τὸ στῖφος τῶν ἱππέων ἕστηκε συν- 

τεταγμένον; οἵ ἣν ἐπ᾽ ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑπο- 

τεμοῦντανι ἡμᾶς πάλιν ἔνϑενδε᾽ ἡμῖν δὲ οὔπω ἡ ἰσχὺς 
πάρεστιν. ᾿4λλ᾽ ἢν σὺ μένῃς, ἔφη ὃ Κῦρος, καὶ ἀνα- 

λαμβάνῃς τοὺς προσβοηϑοπντας, φοβήσονται οὗτοι καὶ 

οὐ κινήσονται, οἱ δ᾽ ἄγοντες εὐἰϑὺς ἀφήσουσι τὴν 
λείαν, ἐπειδὰν ἴδωσί τινας ἐλαύνοντας ἐπ᾽ αὐτούς. 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αστυάγει.. 

χαὶ ἅμα ϑαυμάζξων ὡς χαὶ ἐφρόνει καὶ ἐγρηγόρει, 

κελεύει τὸν ὑὸν λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλαύνειν ἐπὶ 

τοὺς ἄγοντας τὴν λείαν. ἐγὼ δέ, ἔφη, ἐπὶ τούσδε, 

ἢν ἐπὶ σὲ κινῶνται, ἐλῶ, ὥστε ἀναγκασϑήσονται ἡμῖν 
προσέχειν τὸν νοῦν. οὕτω δὴ ὁ Κυαξάρης λαβὼν τῶν 

ἐροωμένων ἵππων τὲ χαὶ ἀνδρῶν προσελαύνει. καὶ δ᾽ 

Κῦρος ὡς εἶδεν ὁδρμωμένους, συνεξορμᾷ εὐἰϑὺς, καὶ 

αὐτὸς πρῶτος ὑγεῖτο ταχέως. καὶ ὃ Κυαξάρης μέντοι 

ἐφείπετο. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπελείποντο. ὡς δ᾽ εἶδον 
αὐτοὺς πελάζοντας οἱ λεηλατοῦντες, εὐϑὺς ἀφέντες τὰ 

χρήματα ἔφευγον. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο,. 

καὶ οὕς μὲν κατελάμβανον εὐϑὺς ἔπαιον, πρῶτος δὲ 

ὁ Κῦρος. ὅσοι δὲ παραλλάξαντες αὐτῶν ἔφϑασαν, κατ- 

όπιν τούτους ἐδίωκον, καὶ οὐκ ἀνίεσαν, ἀλλ᾽ ἤἥρουν͵ 

τινὰς αὐτῶν. ὥσπερ δὲ κύων γενναῖος ἄπειρος ἀπρο- 

νοήτως φέρεται πρὸς κάπρον, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος ἐφέ-. 

1 συντεταγμένον γ, σὺν τοῖς ἵπποις Χα, συντεταγμένον σὺν 
τοῖς ἵπποις ἢ. ὃ ἔνϑενδε αρο, οοαα. ἐκεῖνοι, αυοα 860]. Ηυρ. [ἢ 
οὔπω ἡ χε ἘΒ Βαυϊὰά, οὐδέπω Υ. 4 ἐὰν Υ. ὁ ἀφήσου ιν 
εὐϑὺς Υ. 7 ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐλαύνοντας οοαὰ. ρτερίοι Ἐ. 8 εἰ- 

ΧΦ || ἀναγκασϑῆναι ἘΠΕ, ἂν ἀναγκασϑῆναν 406, 1η Η οχίθιμρ!ο, 
Ἰδσαηδ᾽ βορύθιῃ ἔθσγα ᾿1ὐθυαῦαη. [14 ἱππέων χ2 ἢ Ὁ 15 συν- 
δξορμᾷ εὐϑὺς} ἐξορμᾷ χα}. 22 ἀλλ καὶ Ἐν, ἀλλὰ καὶ ᾿ 
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ρετο, μόνον ὁρῶν τὸ παίειν τὸν ἁλισκόμενον, ἄλλο ὃ᾽ 

οὐδὲν προνοῶν. οἱ δὲ πολέμιοι ὡς ἑώρων πονοῦντας 

τοὺς σφετέρους, προυχίνησαν τὸ στῖφος, ὡς παυ- 

σομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφᾶς ἴδοιεν προορμήσαν- 

τας. ὃ δὲ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίει, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 9» 

χαρμονῆς ἀνακαλῶν τὸν ϑεῖον ἐδίωκε καὶ ἰσχυρὰν τὴν 
φυγὴν τοῖς πολεμίοις κατέχων ἐποίει, καὶ ὁ Κυαξάρης 

μέντοι ἐφείπετο, ἴσως χαὶ αἰδχυνόμενος τὸν πατέρα, 

καὶ οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προϑυμότεροι ὄντες ἔν τῷ 

τοιούτῳ εἰς τὸ διώκειν καὶ οἱ μὴ πάνυ πρὸς τοὺς τι0 

ἐναντίους ἄλκιμοι ὄντες. ὃ δὲ ᾿ἡστυάγης ὡς ἑώρα τοὺς 

μὲν ἀπρονοήτως διώκοντας. τοὺς δὲ πολεμίους ἀϑρό- 

ους τε χαὶ τεταγμένους ὑπαντῶντας. δείσας περί τε 

τοὺ ὑοῦ καὶ τοὺ Κύρου μὴ εἰς παρεδχευασμένους 

ἀτάχτως ἐμπεσόντες πάϑοιέν τι, ἡγεῖτο εὐθὺς πρὸς ιὉ6 

τοὺς πολεμίους. οἱ δ᾽ αὖ πολέμιοι ὡς εἶδον τοὺς Μή- 38 

δους προκινηϑέντας. διατεινάμενοι οἱ μὲν τὰ παλτὰ 

οὗ δὲ τὰ τόξα εἱστήκεσαν, ὡς δὴ. ἐπειδὴ εἰς τόξευμα 

ἀφίκοιντο, στησομένους,. ὥσπερ τὰ πλεῖστα εἰώϑεσαν. 

ποιεῖν. μέχρι γὰρ τόσούτου, ὁπότε ἐγγύτατα γένοιντο, 

προσήλαυνον ἀλλήλοις καὶ ἠκροβολίζοντο πολλάκις 

μέχρι ἑσπέρας. ἐπεὶ δὲ ἑώρων τοὺς μὲν σφετέρους 

φυγῇ εἰς ἑαυτοὺς φερομένους. τοὺς δὲ ἀμφὶ τὸν Κῦ- 

τῷ ς. 

ὃ προυκίνησαν Ὁ ΕΟ, προυκινήσαντες Ε;. προκινῆσαν ΔΗΟ, 

προεκίνησαν (Τ᾿ ὅ ἀνιεὶς (-εῖς Ο) ΧΕ. 6 τὴν οπι. ΧΖΕ. 
ὁ ἐποίει κατέχων γ, ἰσχυρῶς κατεῖχεν ἐποίει ΧΑΗ͂, ἰσχυρῶς 
καϑὼς εἶχεν ἐποίει ἃ (ἐποίει ἢ, ἐποίησε κατέχων ὁ). || διΐθ 
ἕποίει (810) ἴῃ Η Ἰδοῦπα οοὖο ἔδσθ 1{{ξθυατγατη. 8 γροβὺ ἴσως 
δὰ. μὲν γ. 158 ἔστησαν γ. ᾿ ὡς δὴ ἐπειδὴ Μαγτομδηύ, ὡς ἂν 
ἐπειδὴ γῆ ο, ἀλλ᾽ χα. ᾿ γε Ῥοβὺ τόξευμα δ4ἃ. γ. 19 ἀφίκοντο 
20 (ἀφίκεσαν Ἐ). 1] στησόμενοι ΒΟ. ᾿ εἰώϑασι γ. 90 γίγνοιντο γ. 
98 ἕως χ. 38. τὸν οἴῃ. Υ͂. 

ΧΘΠΟΡΆ. Τηβιϊι, Ογτὶ. ἘΔ. τπαΐοσ. ὃ 
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ρον ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁμοῦ ἀγομένους, τὸν δὲ ᾿“στυάγην σὺν 

τοῖς ἵπποις ἐντὸς γιγνόμενον ἤδη τοξεύματος, ἐκκλίνουσι 

καὶ φεύγουσιν" οἱ δὲ ἅτε ὁμόϑεν διώκοντες ἀνὰ κρά- 
γέ [4 Α Ἁ Ἁ ς ’ Ὑ 

τος ἤρουν πολλοὺς" καὶ τοὺς μὲν ἁλισκομένους ἕπαίον 

οι καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας, τοὺς δὲ πίπτοντας κατέκαυνον" 

καὶ οὐ πρόσϑεν ἔστησαν πρὶν ἢ πρὸς τοῖς πεζοῖς τῶν 

᾿Ασσυρίων ἐγένοντο. ἐνταῦϑα μέντοι δείσαντες μὴ καὶ. 

234 ἐνέδρα τις μείξων ὑπείη, ἐπέσχον. ἔκ τούτου δὴ ἀνῆ-᾿ 
γεν ὃ ρά ΤΠ μάλα χαίρων τῇ ἱπποχρατίᾳ, καὶ, 

10 τὸν Κῦρον οὐκ ἔχων ὅ,τι χρὴ λέγειν, αἴτιον μὲν εἰδὼς. 
ἴΞξος 

ὄντα τοῦ ἔργου, μαινόμενον δὲ γιγνώσκων τῇ τόλμῃ... 

καὶ γὰρ τότε ἀπιόντων οἴκαδε μόνος τῶν ἄλλων ἐκεῖ-᾿ 

νος οὐδὲν ἄλλο ἢ τοὺς πεπτωκότας περιελαύνων ἐϑε- 

ἅἄτο, καὶ μόλις αὐτὸν ἀφελκύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτο ταχ- 

ι5 ϑέντες προδήγαγον τῷ ᾿Αστυάγει, μάλα ἐπίπροσϑεν. 

ποιούμενον τοὺς προσάγοντας. ὅτι ἑώρα τὸ πρόσωπον. 

τοῦ πάππου ἠγριωμένον ἐπὶ τῇ αὑτοῦ. 

95. Ἔν μὲν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο, καὶ οἵ τε, 
ἄλλοι πάντες τὸν Κῦρον διὰ στόματος εἶχον καὶ ἐν 

50 λόγῳ χαὶ ἐν ᾧδαῖς, ὅ τε ᾿Δστυάγης καὶ πρόσϑεν τι- 

μῶν αὐτὸν τότε ὑπερεξεπέπληχτο ἐπ᾽ αὐτῷ. Καμβύ- 

σης δὲ ὁ τοῦ Κύρου πατὴρ ἥδετο μὲν πυνϑανόμ εν ας 

1 ὁμοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς γ. [ ἀγομένους Ἐσ, φερομένους ΧΟΡ, 
ἑπομένους Ῥ. 2 πῶς ᾿ 9. φεύγουσιν" οἱ δὲ ἅ. ὁ. ὃ. 
ἁ. κράτος ἤρουν πολλούς" 6ρ0, οἱ δὲ ἅτε γ 66, διώκοντες ἼροτΣ 
πολλοὺς χατὰ κράτος Υ. ΠΑΥΘΑΣ ἀνὰ κ άτος ἥρουν οοὐ. 4 δὲ 
οὐ μὲν οτη. ᾿᾿. 6] “ἔκαινον Υ. 8 ἀνήγαγεν Υ. 9 μάλα] 

ὌΝ ὅ,τι ἔγᾶῃβρ Υ |] ὄντα εἰδὼς ΧΣΒ. ᾿ [9 τῶν ἄλλων μόνος 
τ. κεῖνος ΟΑΉ, Ὑθνοοδηαμλ᾽ Οτδπουῦ Μοιηοσῖὼ σγᾶθοῶ Ηθργ- 
στ τ. 151 βῆ, 2: 18 ἐθεᾶτο... αὐτὸν ὁπ. Ὁ. {δ 
ούμενος. Αγρυ. Ἦρτζ. [ προάγοντας γ. 17 ἑαυτοῦ γ, αὐτοῦ χ2 . 
22 πατήρ οτη. χἄ. 
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ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσεν ἀνδρὸς ἤδη ἔργα διαχειριξό- 
μενον τὸν Κῦρον, ἀπεχάλει, ὅπως τὰ ἐν Πέρσαις 

ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. καὶ τὸν Κῦρον δὴ ἐνταῦϑα λέγεται 

εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοιτο, μὴ ὃ πατήρ τι ἄχϑοιτο. 
καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο. καὶ τῷ ᾿Αστυάγει δὲ ἐδόκει 

ἀναγκαῖον εἶναι ἀποπέμπειν αὐτόν. ἔνϑα δὴ ἵππους τε 
αὐτῷ δοὺς οὺὃς αὐτὸς ἐπεϑύμει λαβεῖν καὶ ἄλλα συ- 

σκευάσας πολλὰ ἔπεμπε καὶ διὰ τὸ φιλεῖν αὐτὸν καὶ 
ἅμα ἐλπίδας ἔχων μεγάλας ἐν αὐτῷ ἄνδρα ἔσεσϑαι 
ἱκανὸν καὶ φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχϑροὺς ἀνιᾶν. ἀπιόν- 

τα δὲ τὸν Κῦρον προύπεμπον ἅπαντες καὶ παῖδες 

καὶ ἥλικες καὶ ἄνδρες καὶ γέροντες ἐφ᾽ ἵππων καὶ 

᾿Αστυάγης αὐτός, καὶ οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δα- 
κρύοντα ἀποστρέφεσϑαι. καὶ Κῦρον δὲ αὐτὸν λέγεται 

σὺν πολλοῖς δαχρύοις ἀποχωρῆσαι. πολλὰ δὲ δῶρα 

διαδοῦναί φασιν αὐτὸν τοῖς ἡλικιώταις ὧν ᾿Δστυάγης 
αὐτῷ ἐδεδώκει, τέλος δὲ καὶ ἣν εἶχε στολὴν Μηδικὴν 
ἐχδύντα δοῦναί τινι, δηλοῦνϑ᾽ ὅτι τοῦτον μάλιστα 
ἠσπάζετο. τοὺς μέντοι λαβόντας καὶ δεξαμένους τὰ 

δῶρα λέγεται ᾿Δἀστυάγει ἀπενεγκεῖν, ᾿Αστυάγην δὲ 

“δεξάμενον Κύρῳ ἀποπέμψαι, τὸν δὲ πάλιν τε ἀπο- 

1 ἐπειδὴ γ. || ἔργα ροβϑὺ ἤδη ὑτᾶπβρ. χῳ ᾿ν. [| διαχειριξόμενον] 
διαπραττόμενον Υ. ὦ δὴ ροϑὺ ἀπεκάλει δαὰ. χΖ. ὃ ἐπι- 

 χείρια 2}. Πϊ ἀποτελοίη ΥΕ.. [ τὸν κῦρον δὴ] ὁ κῦρος δὲ χζ, ὁ 
κῦρος ἢ. ὃ τῷ ἀστυάγει δὲ] τῷ οὖν ἀστυάγῃ Υ. ᾿᾿ὶ ἐδόκει 
ἀναγκαῖον εἶναι γ Ἐ.., ἐδ. εἶ, ἀν. χα. ὁ τε οἵα. α. 7 αὐτός] αὐτῶ Ἐ, 

᾿Βθ0α ἀο]οίαμι. 8. πολλὰ ἔπεμπε] παντοδαπὰ ἀπέπεμπεγ. 9 ἔχειν γ. 
1Τ| πάντες Χχ2 ἢ. 18 ὅστις οὐ δακρύων ἀπετρέπετο γ. 14 ἀπο- 
τρέπεσϑαι ἢ. 1 λέγεται γοϑὺ δακρύοις ἔγδμβρ. γ. δάκρυσιν ΒΚ. 
1ό φασιν... 18 δοῦνοι οπι. Ο.. || αὐτόν φασι γ. 17 τὴν διΐθ 
μηδιχὴν δα. χλ ἢ. 18 δηλοῦνϑ'᾽ ὅτι τοῦτον Η. 7. Μά]]οΣ, δη- 
λῶν ὅτι τοῦτον ΧΩ ἢ, δῆλον ὅτι τοῦτον (τούτῳ ἘΕ᾿ ὃν Υ. 
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πέμψαι εἷς Μήδους καὶ εἰπεῖν, Εἰ βούλει, ὦ πάππε, 
ἐμὲ καὶ πάλιν ἰέναι ὡς σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἔα ἔχειν 
εἴ τῷ τι ἐγὼ δέδωκα ᾿Αστυάγην δὲ ταῦτα ἀκούσαντα 
ποιῆσαι ὥσπερ ὃ Κῦρος ἐπέστειλεν. 

Εἰ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησϑῆναι, λέ- 

γεται, ὅτε Κῦρος ἀπῆενι καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ᾽ ἀλλή- 
λῶν, τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι ἀποπέμ- | 

πεσϑαν αὐτὸν νόμῳ Περσικῷ" καὶ γὰρ νῦν ἔτι τοῦτο 

ποιοῦσι Πέρσαι ἄνδρα δέ τινα τῶν Μήδων μάλα κα- 
λὸν κἀγαϑὸν ὄντα ἐχπεπλῆχϑαι πολύν τινα χρόνον 

ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ Κύρου, ἡνίκα δὲ ἑώρα τοὺς συγ- 
γενεῖς φιλοῦντας αὐτόν, ὑπολειφϑῆναι᾽ ἐπεὶ δ᾽ οἵ 

ἄλλοι ἀπῆλϑον, προσελθεῖν τῷ Κύρῳ καὶ εἰπεῖν, Ἐμὲ 

μόνον οὐ γιγνώσχεις, ὦ Κῦρε, τῶν συγγενῶν; Τί δέ, 

εἰπεῖν τὸν Κῦρον, ἦ καὶ σὺ συγγενὴς εἶ; Μαλιστα, 
φάναι. Ταῦτ᾽ ἄρα, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρας 

μον πολλάκις γὰρ δοχῶ δὲ γιγνώσκειν τοῦτο' ποιοῦν- 

τα. Προσδελϑεῖν γάρ δοι, ἔφη, ἀεὶ βουλόμενος ναὶ μὰ 

τοὺς ϑεοὺς ἠσχυνόμην. ᾿᾽4λλ᾽ οὐκ ἔδει, φάναι τὸν 
Κῦρον, συγγενῆ γε ὄντα ἅμα δὲ προσελθόντα φιλῆ- 

σαι αὐτὸν. καὶ τὸν Μῆδον φιληϑέντα ἐρέσϑαι, Ἦ 

καὶ ἐν Πέρσαις νόμος ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς φιλεῖν; 

1 ὦ πάππε, εἰ βούλει μ ΕἾ. 2 πάλιν ΑΕ, οδὗ. αὖϑις [ 
ὡς} εἰς ἢ. ᾿ ρΡοβϑὺ σὲ 8484. νἀ ὐδωᾷ καὶ γ. αἰσχυνάμενον ΟΛΑΗ. 
9 ἔδωκα ἢ. 4 κῦρος οοἄα. Ῥγαθύθν ΕΒ Ὁ. ᾿" ἀπέστειλεν ΣΝ | 
1 Ῥοϑὺ φιλοῦντας δά. τὸν κῦρον Υ. 8 ἡὐδὉ τῷ »νόμ ῳ. 
9 πέρσαι 46]. Τήποϊκο. 
10 κἀγαϑὸν] ἀγαϑὺν χ. ] τινα] δὴ Ὁ : δή. τινα Ε΄. [4 τῶν 
συγγενῶν ὦ κῦρε χα. || τί γ, τῷ χα. 1 σὺ οπι. Β. 10 ἐν-᾿ 
ορᾷς ΧΖ ΕΒ. 17 5Βϑιϊ Κοϊομ Ῥοβῦ πολλάκις οὐ δοκῶ γὰρ γα. γάρ, 
γε δοκῶ Ἐ. 18 ναὶ μὰ] νὴ Υ, μὰ Ἐ. 19 οὐκ ἔδειν] οὐ. 
δοκεῖ ΧΖ. 2] 7] εἰ Β. 
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Μάλιστα, φάναι, ὅταν γε ἴδωσιν ἀλλήλους διὰ χρό- 
νου ἢ ἀπίωσί ποι ἀπ᾿ ἀλλήλων. Ὥρα ἂν εἴη, ἔφη ὁ 

Μῆδος, μάλα πάλιν δε φιλεῖν ἐμέ᾽ ἀπέρχομαι γάρ, ὡς 
ὁρᾷς, ἤδη. οὕτω καὶ τὸν Κῦρον φιλήσαντα πάλιν 

ἀποπέμπειν καὶ ἀπιέναι. καὶ ὁδόν τε οὔπω πολλὴν 

διηνύσϑαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν ἱδροῦντι 

τῷ ἵππῳ᾽ καὶ τὸν Κῦρον ἰδόντα, ᾿4λλ: ἧ, φάναι, ἐπε- 
λάϑου τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν; Μὰ Δία, φάναι. ἀλλ᾽ 

“ 
Η 

ἥχω διὰ χρόνου. καὶ τὸν Κῦρον εἰπεῖν, Νὴ 4]{᾽, ᾧ 

σύγγενες, δι᾽ ὀλίγου γε. Ποίου ὀλίγου; εἰπεῖν τὸν 

Μῆδον. οὐχ οἶσϑα, φάναι, ὦ Κῦρε, ὅτι καὶ ὅσον 
σχαρδαμύττω χρόνον, πάνυ πολύς μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι 

οὐχ ὁρῶ δὲ τότε τοιοῦτον ὄντα; ἐνταῦϑα δὴ τὸν Κῦ- 

ρον γελάσαι τε ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν δακρύων καὶ εἰπεῖν 
αὐτῷ ϑαρρεῖν ἀπιόντι, ὅτι παρέσται αὐτοῖς ὀλίγου 

χρόνου, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται κἂν βούληται ἀσκαρδαμυκτί. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελϑὼν ἐν Πέρσαις ἐνι- 
αὐτὸν λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσϑαι. καὶ τὸ 

μὲν πρῶτον οἱ παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαϑεῖν 

ἐν Μήδοις μεμαϑηκὼς ἥκοι ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσϑίοντα αὐ- 

τὸν ἑώρων ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ἡδέως καὶ πίνοντα, καὶ 
εἴ ποτ᾽ ἐν ἑορτῇ εὐωχία γένοιτο, ἐπιδιδόντα μᾶλλον 

αὐτὸν τοῦ ἑαυτοῦ μέρους ἠσϑάνοντο ἢ προσδεόμενον 

2 ἂν ἔφη εἴη σοι Υ. ἰΪ εἴη οι. α. ὃ πάλιν] πάνυ Ἐ. || μάλα 
οὐ σξ οἵω. γ. 4 οὕτω οἴῃ. γ. [ πάλιν φιλήσαντα γΥ. 6. διερύσϑαι 
ΧΖ, διεληλύσϑαι γ || αὐτοῖς] αὐτοὺς 2, αὐτῷ Ἐ.. ||] πάλιν ἥκειν Ἡ.. 
ἱδρῶντι γ. 8 ἠβούλου «. 14 πρόσϑε(ν γ. 15 ἀπιόντα Υ. 
160 ὁρᾶν σοι οὐ βούλῃ Ὁ. 17 εἰς πέρσας Υ. [ ἐνιαυτὸν] ἐνι- 
αὐτὸν μὲν γ, τὸ μὲν πρῶτον ε. 18 ἔτι οὖ τὸ μὲν πρῶτον 
ΟἿΏ. 8. 20 μεμαϑηκὼς ἐν μήδοις Υ. Ὁ] ὥσπερ καὶ] 
ὥσπερ Υ, ἅπερ καὶ Ηατίτηδη. 22. γένοιτο] προσγένοιτ᾽ ἂν Υ. 
2 αὐτὸ»] ἑαυτὸν ΧΑῊ ε. 
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καὶ πρὸς τούτοις δὲ τὰάλλα κρατιστεύοντα αὐτὸν ἑώρων 

ἑαυτῶν, ἐνταῦϑα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ οἱ ἥλι- 
κες. ἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσῆλ- 

ϑὲν εἷς τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύ- 

εὺν καὶ μελετῶν ἃ χρῆν καὶ καρτερῶν καὶ αἰδούμενος 

τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πειϑόμενος τοῖς ἄρχουσι. 

Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ᾿Δστυάγης ἐν τοῖς 

Μήδοις ἀποθνήσκει, ὃ δὲ Κυαξάρης ὃ τοῦ ᾿Αστυάγους 

παῖς. τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελφός. τὴν βασιλείαν β 

ἔσχε τὴν Μήδων. ὁ δὲ τῶν ᾿Δσσυρίων βασιλεὺς κατ- 

εστραμμένος μὲν πάντας Σύρους, φῦλον πάμπολυ, ὑπή- 

κοον δὲ πεποιημένος τὸν ᾿ἀραβίων βασιλέα, ὑπηκόους ' 

δὲ ἔχων ἤδη καὶ Ὑρχανίους, πολιορκῶν δὲ Βακ- 

τρίους, ἐνόμιξεν, εἰ τοὺς Μήδους ἀσϑενεῖς ποιήδειξ, 

πάντων γε τῶν πέριξ ῥᾳδίως ἄρξειν" ἰσχυρότατον γὰρ 

τῶν ἐγγὺς φύλων τοῦτο ἐδόκει εἶναι. οὕτω δὴ δια-᾿ 

πέμπει πρός τε τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν πάντας καὶ πρὸς Κροῖς- 

σον τὸν Δυδῶν βασιλέα καὶ πρὸς τὸν Καππαδοχῶν 

καὶ πρὸς Φρύγας ἀμφοτέρους χαὶ πρὸς Παφλαγόνας 

καὶ ᾿Ινδοὺς καὶ πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μὲν καὶ 

ῶ ἑαυτῶν] περὶ ἅπαντα (πάντα [)) Υ, περὶ ἅπαντα αὐτῶν ἈΝ. [} 
οἱ ἥλικες αὐτῷ γ. 8 διελϑὼν] διῆλϑε γ. 1 ἤδη] καὶ γ. || ἐσῆλ-᾿ 
εν ε. { ̓ αὖ] ἂν Ο, δὴ Ἐ. χρὴ οοαα. ε οοὐτ. Ζθαπο. [Π} 
καρτερῶν. ἃ ἔδει γῇ. φΡ9 βασιλείαν ἔσχε] ἀρχὴν ἔλαβε Υ, 1. τ8. 
α. 10 εἶχε 20}. [| τὴ» “4, οταὰ. τῶν οοῦ. εν ΕΠ 
καταστρεψάμενος Ἂξενν καταστρατευσάμενος 11 σύρους ὙΒ, 
ἀσ(σ)γυρίους χα. |} πάμπολυ] οὐ μικρὸν γΥ. 192 τὸν Εά, τῶν οϑὕ. 
19 καὶ ἀπο Βακχτρίους δα α. Χ2Ε. 15 γε τῶν] αὐτῶν Υ, γε 

ΥΒ. 17 ὑφ᾽ ἑαυτὸν Υ. 18 γγῖυβ τὸν] τῶν Οα (Βὶ οΟΥΥ. ἫΝ 
τὸν). [[ καὶ πρὸς τὸν καππαδοκῶν οἵη. ΧΖὥ. 19 τοὺς δηΐθ φρύ- 
γας 86ᾶ. χΧΖ. 20 δὲ ροϑῦ ἰνδοὺς αα. γ. [κᾶρας καὶ ἔγϑῆβρ. 
αθΐο παφλαγόνας Υ. || αὐδγύατα καὶ οτὰ. Ε. 
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διαβάλλων τοὺς Μήδους καὶ Πέρσας, λέγων ὡς με- 

γάλα τ᾽ εἴη ταῦτα τὰ ἔϑνη καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνεστηκότα 

εἷς τὸ αὐτό, καὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, 
καὶ κινδυνεύοιεν, εἰ μή τις αὐτοὺς φϑάσας ἀσϑενώ- 

ὅσοι, ἐπὶ ἕν ἕκαστον τῶν ἐθνῶν ἰόντες χαταστρέψα- 

σϑαι. οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις τούτοις πευιϑόμενοι 

συμμαχίαν αὐτῷ ἐποιοῦντο, οἱ δὲ καὶ δώροις καὶ χρή- 

μασιν ἀναπειϑόμενοι᾽ πολλὰ γὰρ καὶ τοιαῦτα ἦν αὖ- 

τῷ. Κυαξάρης δὲ [ὃ τοῦ ᾿“στυάγους παῖς] ἐπεὶ ἠσϑά- 
ψνετο τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασχευὴν τῶν συν- 
ισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτόν, αὐτός τὲ εὐθέως ὅσα ἐδύνατο 

ἀντιπαρεσκευάξετο καὶ εἰς Πέρσας ἔπεμπε πρός τε τὸ 

κοινὸν καὶ πρὸς Καμβύσην τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα 

καὶ βασιλεύοντα ἐν Πέρσαις. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς τὸν 

Κῦρον, δεόμενος αὐτοῦ πειρᾶσϑαι ἄρχοντα ἐλϑεῖν τῶν 

ἀνδρῶν, εἴ τινας πέμποι στρατιώτας τὸ Περσῶν κοι- 
νόν. ἤδη γὰρ καὶ ὁ Κῦρος διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς 

ἐφήβοις δέκα ἔτη ἐν τοῖς τελοίοις ἀνδράσιν ἦν. οὕτω 

δὴ δεξαμένου τοῦ Κύρου οἱ βουλεύοντες γεραίτεροι 
αἱροῦνται αὐτὸν ἄρχοντα τῆς εἰς Μήδους στρατιᾶς. 

ἔδοσαν δὲ αὐτῷ καὶ προσελέσϑαι διακοσίους τῶν ὃμο- 

1 τοὺς] πρὸς αὐτοὺς γῆ. [ πέρσας τὰ δὲ καὶ λέγων Ἦ.. 
ἢ ταῦτα ἔϑνη ΧΖΕ. 8 τὸ αὐτὸ γῆν, τοῦτο χα. [ Ῥοβὺ εἶεν 
δα, καὶ συνεστήκοιεν εἰς ἕν γῆ. 4 κινδυνεύσοιεν χῷ. ὃ ἰόν- 
π χα, οὐὰ. Ὁ. Ὁ καὶ 860]. Ἠατίτηδῃ. 4 ποιοῦνται Υ. 
8 ἀναπειϑόμενοι] ἀπειϑόμενοι Ο, οὐ πειϑόμενοι Ἐ ᾿ καὶ ταῦτα 
ΥΒΕ. 9 ὁ... παῖς 46]. Ηυρ. 10 τ᾽ ομι. υ. || τῶν συνιστα- 
μένων) αὐτῶν συνισταμένην γ. 11 ἐπὶ αὐτὸν ἢ. εὐθὺς ἈΠ. 
12 παρεσκευάξετο α΄. ᾿ πέρσας δὲ γ. [] τε] γε ΧΦ. 14 τὸν οι. 
ΧΔΒ. 10 εἴ τινας... κοινόν οἵη. ἢ. [[ πέμπει χα. 17 γὰρ 
᾿ οι. Ὁ. 19 δεξαμένου χΧΥ (δοεα Ὦ γρ.), δοξαξομένου ΖΦ ὌΌργ. 
90 στρατιᾶς] βοηϑείας Ε. 91 δὲ οὖν χ. || καὶ οπι. οἱ προσελέ- 
σϑαι ὑσϑηβρ. ροβὺ ὁμοτίμων Υ. 

σι 
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τίμων, τῶν δ᾽ αὖ διακοσίων ἑκάστῳ τέτταρας ἔδωχαν 

προσελέσϑαι καὶ τούτους ἐκ τῶν ὁμοτίμων" γίγνονται 

μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι" τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων ἕκάστῳ 
ἔταξαν ἐκ τοῦ δήμου τῶν Περσῶν δέχα μὲν πελταστὰς 

προσελέσϑαι, δέκα δὲ σφενδονήτας. δέχα δὲ τοξότας" 

καὶ οὕτως ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξόται, μύριοι δὲ 

πελτασταί. μύριοι δὲ σφενδονῆται χωρὶς δὲ τούτων. 

οἱ χίλιοι ὑπῆρχον. τοσαύτη μὲν δὴ στρατιὰ τῷ Κύρῳ 

ὁ ἐδόϑη. ἐπεὶ δὲ ἡἠρέϑη τάχιστα, ἤρξατο μὲν πρῶτον 

ι᾽0 ἀπὸ τῶν ϑεῶν. καλλιερηδσάμενος δὲ τότε προσῃρεῖτο 

τοὺς διακοσίους ἐπεὶ δὲ προσείλοντο καὶ οὗτοι δὴ τοὺς 

τέτταρας ἕκαστοι, συνέλεξεν αὐτοὺς καὶ εἶπε τότε πρῶ- 

τον ἐν αὐτοῖς τάδε. 

ἄνδρες φίλοι, ἐγὼ προσειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὐ νῦν 

1 πρῶτον δοκιμάσας, ἀλλ᾽ ἐκ παίδων ὁρῶν ὑμᾶς ἃ μὲν 

καλὰ ἡ πόλις νομίζει. προϑύμως ταῦτα ἐχπονοῦντας. 

ἃ δὲ αἰσχρὰ ἡγεῖται εἶναι. παντελῶς τούτων ἀπεχομέ: 

νους. ὧν δὲ ἕνεχα αὐτός τε οὐκ ἄκων εἰς τόδε τὰ 

τέλος κατέστην καὶ ὑμᾶς παρεκάλεσα δηλῶσαι ὑμῖη 

Ἕ βούλομαι. ἐγὼ γὰρ κατενόησα ὅτι οἱ πρόγονοι χείρους 

μὲν ἡμῶν οὐδὲν ἐγένοντο᾽ ἀσκοῦντες γοῦν κἀκεῖνο, 

διετέλεσαν ἅπερ ἔργα ἀρετῆς νομίζεται" ὅ,τι μέντο 

προδσεχτήσαντο τοιοῦτον ὄντες ἢ τῷ Περσῶν κουνῳ 

σι 

«1 

1 ἔδωκαν] ἄνδρας ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν Υ. 2 χαὶ. 
ὁμοτίμων οτη. Υ. 8. μὲν οἵα. α. ΠΠ δηΐθ ἑκάστῳ δαᾶ. ἔδοσα, 
προσελέσϑαι οὖ ἔταξαν (4) οἴη. γ. ὃ προσελέσϑαι Οτη. Υ, δέκι 
σφενδονήτας ἴῃ Ἰηᾶτρ. Ε΄. 8. τῷ οἵη. γΥ. 9 ἐπειδὴ δὲ γ.  ἤρξατ' 
μὲν] ἤρξατο ἘΝ, ἤρχετο ΖΟΠΒ. 10 προήρητο χα. 18 ἐν οἴη. ἢ 
ταῦτα (. 14. προειλόμην χζ. [ μᾶλλον φοϑὺ μὲν δα. γπ 
17 ἡγεῖται εἶναι Ὅτι, εἶναι ἡγεῖται Ε', ἡγεῖται χα ἃ. 20 χείρου 
γιὰ ἢν. 91] μὲν οἵα. οὐ οὐδὲν δηΐθ χείρους ὑτῶηβρ. για. 322 μὲ 
οἵη. α. 328 τῷ τῶν οοἀάᾶ. ῥῬτγδβϑίογ Ὑτη. 
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ἀγαϑὸν ἢ αὑτοῖς, τοῦτ᾽ οὐκέτι δύναμαι ἰδεῖν. καί- 
τοι ἔγωγε οἶμαι οὐδεμίαν ἀρετὴν ἀσκεῖσϑαι ὑπ᾽ ἀνθρώ- 
πὼν ὡς μηδὲν πλέον ἔχωσιν οἱ ἐσϑλοὶ γενόμενοι τῶν 

πονηρῶν, ἀλλ᾽ οἵ τε τῶν παραυτίχα ἡδονῶν ἀπεχόμε- 

νον οὐχ ἵνα μηδέποτε εὐφρανϑῶσι, τοῦτο πράττουσιν, 

ἀλλ᾽ ὡς διὰ ταύτην τὴν ἐγκράτειαν πολλαπλάσια εἷς 

τὸν ἔπειτα χρόνον εὐφρανούμενοι οὕτω παρασκευάξον- 

ται οἵ τε λέγειν προϑυμούμενοι δεινοὶ γενέσϑαι οὐχ 

ἵνα εὖ λέγοντες μηδέποτε παύσωνται. τοῦτο μελετῶσιν,. 
ἀλλ᾽ ἐλπίζοντες τῷ λέγειν εὖ πείϑοντες ἀνθρώπους 
πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαϑὰ διαπράξεσθαι οἵ τε αὖ τὰ 

πολεμικὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μαχόμενοι μηδέποτε παύ- 

σωνται. τοῦτο ἐχπονοῦσιν. ἀλλὰ νομίξοντες καὶ οὗτοι 

τὰ πολεμικὰ ἀγαϑοὶ γενόμενοι πολὺν μὲν ὄλβον, πολ- 

λὴν δὲ εὐδαιμονίαν, μεγάλας δὲ τιμὰς καὶ αὑτοῖς καὶ 

τῇ πόλει περιάψειν. εἰ δέ τινες ταῦτα ἐκπονήσαντες 

πρίν τινα καρπὸν ἀπ᾽ αὐτῶν κομίδασϑαι περιεῖδον 

αὑτοὺς γήρᾳ ἀδυνάτους γενομένους, ὅμοιον ἔμοιγε 

δοχοῦσι πεπονϑέναι οἷον εἴ τις γεωργὸς ἀγαϑὸς προϑυ- 

μηϑεὶς γενέσϑαι καὶ εὖ σπείρων καὶ εὖ φυτεύων, 
ὁπότε καρποῦσϑαι ταῦτα δέοι, ἐῴη τὸν καρπὸν ἀσυγ- 

χόμιστον εἷς τὴν γῆν πάλιν καταρρεῖν. καὶ εἴ τίς γε 

1 αὐτοῖς οοαά. ρτγαρίοι Ἡάτ. ᾿ τοῦτο τὰθ . οὐκέτι] οὐ ὙΠ. 
κατιδεῖν γτὴ (συνιδεῖν ΗΕ ῬΙ, εἰδεῖν ΑΗ). 23. ἐγὼ οοαά. ρῥτδρίϑυ 
Υ Τὴ ὃ οἱ 46]. Ἠατγίιηδη. ᾿ ἐσϑλοὶ)] ἀγαϑοί γτα. 4 τε] γε 
Χ2ΗΕ. Ὁ ὡς] ὅπως γιῃη, οἵη. Εἰ. 7 εὐφραίνωνται γτῃ. 
10 ἐλπίξουσι(ν) χα Η. [[ πολλοὺς ἀνθρώπους μεγάλα ἀγαϑά γι. 
11 διαπράξασϑαι χ᾽, διαπράξεσϑαι τῇ ἃ ἔστ. ᾿ οἵ τε αὖ γτὰ, 
καὶ οἱ ταῦτα Χ2 ΠΕ. 19. (αὐ δπΐθῳ 9) παύσονται Ἐ. 18 ἐχ- 
πονοῦνται γτη. [1 αὐτοῖς στὴ ὅἴοὈ., ἑαυτοῖς Ζἑ. [6 πόλει 
οοαα. Ῥχδθίθι γ Εὶ. ᾿ περεάψαι πὶ. εἰ] οἱ α. 18 αὐτοὺς ΧὉ ἢ α πὶ. 
Φ] ροβὺ ὁπότε δα. αὐτὸν γι. ᾿ ταῦτα ἀ6]. Ηατίτπαπ, τὰ σῖτα 
Τήποκο. 22) γε οἵη. Ὦ. 

ε 

16 

10 



11 

σὶ 

10 

18 

12 

30 

6 κἀγαϑῶν)])Ἅ καὶ τῶν ἀγαϑῶν γα. 7 φνοβῦ ἐπίσταμαι 
δα. αὐτὸς (αὐτοὺς ΕἾ) ἰδὼν γτῃ. ὑμᾶς ΑΗΒ οτα. 8 τι ΟἿπς 
οοαα. Ῥτγϑοίθσε τη. θφοαὶ ἢ, πα} ἢ ἢ ΥὙτα. 10 ἐὰν 
γ τα. Ι δέοι “«. ᾿] τοῦτο ΧΡ. Ι λείπονται, χαῆ, 11 γε οἵτινες ἃ, 
οἵ γε οἴτινες ΕΟΤ, γε εἴτινες ΥΩ, οἵ γε εἴτινες ΑΗ, εἴ γε οἵ- 
τινες 18 ἰδιῶταί εἶσι γ. [|| ροβύ οὐδὲ δαά. οἵ ΕΒ, εἴ ΟἹ 
1 ὡς] ὅτι γτα. 17 δύναισϑ᾽ ἂν] δύνασϑε γτα. 90 καὶ, 
πάντων γ τη. Ι πολεμικώτατον) πολιτικώτατον 4}, πολρμι πε εν 
γὰρ τα. [| τὸ κτῆμα Ὦ. 21 γὰρ] μὲν γὰρ τ. 942 δ᾽ ἐπαίνου 

49 {τ}. ὍΑΡΕΣ 

ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας καὶ ἀξιόνικος γενόμενος ἀνα- 

γώνιστος διατελέσειεν, οὐδ᾽ ἂν οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ δὲ- 
καίως ἀναίτιος εἶναι ἀφροσύνης. ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, 
μὴ πάϑωμεν ταῦτα. ἀλλ᾽ ἐπείπερ σύνισμεν ἡμῖν αὐ- 

τοῖς ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν καλῶν 

κἀγαϑῶν ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οὺὃς ἐγὼ 

σαφῶς ἐπίσταμαι ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ὑμᾶς ἀγωνί- 

ξεσϑαι. οὐ γάρ τι πω οὗτοι ἱκανοί εἶσιν ἀγωνισταί, οὗ 

ἂν τοξεύωσι καὶ ἀκοντίζωσι καὶ ἱππεύωσιν ἐπιστημό- 

νῶς. ἢν δέ που πονῆσαι δέῃ, τούτῳ λείπωνται, ἀλλ᾽ 

οὗτοι ἰδιῶταί εἶσι κατὰ τοὺς πόνους οὐδέ γε οἵτινες 

ἀγρυπνῆσαι δέον ἡττῶνται τούτου, ἀλλὰ καὶ οὗτοι 

ἰδιῶται κατὰ τὸν ὕπνον" οὐδέ γε οἱ ταῦτα μὲν ἱκανοί, 

ἀπαίδευτοι δὲ ὡς χρὴ καὶ συμμάχοις καὶ πολεμίοις 

χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ οὗτοι δῆλον ὡς τῶν μεγίστων παι- 
δευμάτων ἀπείρως ἔχουσιν. ὑμεῖς δὲ νυκτὶ μὲν δήπου 

ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρᾳ δύναισϑ'᾽ ἂν χρῆσϑαι, πόνους 
δὲ τοῦ ξῆν ἡδέως ἡγεμόνας νομίξετε, λιμῷ δὲ ὅσαπερ. 
ὄψῳ διαχρῆσϑε,. ὑδροποσίαν δὲ ὁᾷον τῶν λεόντων 

φέρετε, κάλλιστον δὲ πάντων καὶ πολεμικώτατον χτῆμα 

εἷς τὰς ψυχὰς συγχεκόμισϑε᾽ ἐπαινούμενον γὰρ μᾶλλος 

ἢ τοῖς ἄλλος ἅπασι χαίρετε. τοὺς δ᾽ ἐπαίνου ἐραστὰν. 

1 ἀσκητὴς] ἀϑλητὴς ΚῈΣ 2 μοι οοἀά. ρῥταθίθσ γῖη. 4 εἴπερ 

ΧΉΉΗΡΙ, δὲ τοῦ ἐπαίνου γτα, δ᾽ ἐπαίνων Ζ. 
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ἀνάγκη διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυ- 
νον ἡδέως ὑποδύεσϑαι. εἰ δὲ ταῦτα ἐγὼ λέγω περὶ 

ὑμῶν ἄλλῃ γιγνώσχων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ. ὅ,τι γὰρ 
μὴ τοιοῦτον ἀποβήσεται παρ᾽ ὑμῶν, εἰς ἐμέ τὸ ἐλλεῖ- 

πον ἥξει. ἀλλὰ πιστεύω τοι τῇ πείρᾳ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ 
εὐνοίᾳ καὶ τῇ τῶν πολεμίων ἀνοίᾳ μὴ ψεύσειν 

με ταύτας τὰς ἀγαϑὰς ἐλπίδας. ἀλλὰ ϑαρροῦντες δρ- 
μώμεϑα, ἐπειδὴ καὶ ἐχποδὼν ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι 

τῶν ἀλλοτρίων ἀδίκως ἐφίεσϑαι. νῦν γὰρ ἔρχονται 

μὲν οἱ πολέμιοι ἄρχοντες ἀδίκων χειρῶν, καλοῦσι δὲ 

ἡμᾶς ἐπικούρους οἱ φίλοι: τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ἀλέ- 

ξασϑαι δικαιότερον ἢ τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον; 

ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκεῖνο οἴομαι ὑμᾶς ϑαρρεῖρ, τὸ μὴ παρ- 

ημεληχότα μὲ τῶν ϑεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσϑαι" πολλὰ 
γάρ μοι συνόντες ἐπίστασϑε οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ 

καὶ τὰ μικρὰ πειρώμενον ἀεὶ ἀπὸ ϑεῶν δρμᾶσϑαι. τέ- 

λλὸος εἶπε, Τί δεῖ ἔτι λέγειν; ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τοὺς ἄν- 
δρας ἑλόμενοι καὶ ἀναλαβόντες καὶ τἄλλα παρασχευα- 

σάμενοι ἴτε ἐς Μήδους" ἐγὼ δ᾽ ἐπανελθὼν πρὸς τὸν 

πατέρα πρόειμι δή, ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ὡς τάχιστα 

1 ροϑὺ ἀνάγκη θά. κτᾶσϑαι τὰ αἴτια ἘΛΟΘΆ. [διὰ] ἐπὶ 
γτη. ὦ ὑποδύεσϑε « οὐ Ἐὶ 5. ν. --- Ὠὶπα. ἀνάγκη κτᾶσϑαι τὰ 
αἴτια διὰ τοῦτο... ὑποδύεσϑε, Ῥαπίαχ! 65 ἀν. κτ. τ. αἴτια, δι᾽ 
ἃ πάντα... ὑποδύεσϑαι οἵ. Η6]]. Υ͂ 7, 18. 8. ἄλλῃ] ἄλλως Ὁ 
οἱ Τ' 5. ν. (ἄλλῃ γι). 4 μὴ] μοι Ἀν. ᾿ παρ᾽ ὑμῶν ἀποβήσεται 
γι. ὃ τοι οἴῃ. ΕἾ), οταϑ. ο. [ὑμετέρᾳ] ὑμῶν εἰς ἐμέ οοἀάὰ. 
τοῖον γιη. ὦ ἀνοίᾳ οῃϊ. γ3. 7 ταύτας] ταύτῃ τὰ, οπι. Ἐ᾽. 
ὑμῖν γιὰ. [ δόξειν τη, δοκεῖν ᾿, δοκοῦν Ἐ' 10 δ᾽ ὑμᾶς πι. 

11 οἱ φίλοι ἐπικούρους γι. 18 μὴν οχ. Β΄. [[ καὶ ἐκεῖνο 
οἴομαι ὑμᾶς χη, (καὶ ΕἾ διὰ τοῦτο ὑμᾶς οὐχ ἥκιστα οἶμαι γ᾽ τι. 
14 με] μετὰ «. 10 καὶ] τὸ καὶ ΟΑἢ, καὶ τὸν ΔΗρΡΓ᾽ 17 εἶπε] 
ἔφη γ. ᾿ὶ λέγειν ἔτι γ. 18 καὶ ἀναλαβόντες (-λαμβάνοντες Ο) 
ΧΔΗ, τε ἅμα γ. [ τἄλλα οτι. γ. || παρασ’ ευαξόμενοι χ, παρεσκευ- 
ασμένοι 2 ἢ. 19 ἴτε] τς γ. 30 πάρειμι ΗἨατίτηδη. 

19 

14 

-- ῦ 
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μαϑὼν οἷά ἐστι παρασκευάξζωμαι ὅ,τι ἂν δέωμαι, ὅπως 

ὡς κάλλιστα σὺν ϑεῷ ἀγωνιξζώμεϑα. οἱ μὲν δὴ ταῦτα 

ἔπραττον. 

ΥΙἍ Κῦρος δὲ ἐλθὼν οἴκαδε καὶ προσευξάμενος Ἑστίᾳ 

5 πατρῴᾳ καὶ ΖΙ]ιὴ πατρῴῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ὡρμᾶτο, 
ἐπὶ τὴν στρατείαν, συμπρούπεμπε δὲ αὐτὸν καὶ ὁ πα- 

τήρ. ἐπεὶ δὲ ἔξω τῆς οἰκίας ἐγένοντο, λέγονται ἀστρα- 

παὶ καὶ βρονταὶ αὐτῷ αἴσιοι γενέσϑαι. τούτων δὲ 

φανέντων οὐδὲν ἄλλο ἔτι οἰωνιξόμενοι ἐπορεύοντο, ὡς 

10 οὐδένα ἀγνοήδαντα τὰ τοῦ μεγίστου ϑεοῦ σημεῖα. 

2 Προϊόντι δὲ τῷ Κύρῳ ὃ πατὴρ ἤρχετο λόγου του- 

οὔδε. Ὦ παῖ, ὅτι μὲν οἱ ϑεοὶ ἵλεῷ τε καὶ εὐμενεῖς 
πέμπουσι δε καὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον καὶ ἐν οὐρανίοις δη- 
μείοις᾽ γιγνώσκεις δὲ χαὶ αὐτός. ἐγὼ γάρ δὲ ταῦτα 

ι5 ἐπίτηδες ἐδιδαξάμην, ὅπως μὴ δι᾽ ἄλλων ἕρμηνέων 

τὰς τῶν ϑεῶν συμβουλίας συνιείης. ἀλλ᾽ αὐτὸς καὶ 

ὁρῶν τὰ ὁρατὰ καὶ ἀκούων τὰ ἀκουστὰ γιγνώσκοις 

χαὶ μὴ ἐπὶ μάντεσιν εἴης. εἶ βούλοιντό δε ἐξαπατᾶν 

ἕτερα λέγοντες ἢ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν σημαινόμενα, 

0 μηδ᾽ αὖ, εἴ ποτε ἄρα ἄνευ μάντεως γένοιο, ἀποροῖς 

ϑείοις σημείοις ὅ,τι χρῷο, ἀλλὰ γιγνώσχων διὰ τῆς 

1 τὰ βῆ τν τα ὑμῖν γ. {{|Ἀϑέωμαι] δύνωμαι Υ, Βομειοῖ νὴ 
Ἠδτίτηδῃ. 2 ἀγωνιζοίμεϑα ΥἘ. 6 στρατίαν ΑΗ, στρατιὰ 
 ΠΠ χὰΣ σα" ΘΗ ΝΙΝ "7 πειϑδὴ ὅ.- 8 αἴσιαι ΟΒ. 9. ἀλ3 
ΟΙη. Υ. 10 οὐδένα ἀγτοήσαντα Θσοὸ οὐδένα ἂν λήσαντα ΧΑ 
οὐδένα ὁ ἂν λύσαντα ΟἾἮ, οὐδὲν ἄλλο ἀύσαντα Ὁ), οὐδένα (δ οὐ 
ΘΟΥΤ.) ἂν ἀλλ οὐ ἀ (ἀχραποΐα) λύσαντα ἯΣ οὐδένα λήσοντα Ὀιπάᾶ. 
οὐδὲν ἂν λῦσαν Βομἀδηΐ. 12 ὅτι μὲν ὦ παῖ ϑεοί γ. || δῦ 
ἵλεῳ δἀά. εἰσὶ Ὁ, σε 4. 18 ροβὺ πέμπουσι οἵα. σε Υ. 14 κα 

ΠΌΤΩΙ: ΑΟ. 16᾽ συνιείης Ῥαπίεφϊα68, συνίης (συνείης ΒΕ) οοἀς 
17 ΠΡΟ ΟΗΒΌΟ, γινώσκεις ΑἘ. 18 εἴης 1 ΓΆΒ. ἐν ἴη 
20, ἧς Ὁ. [| ἀπατᾶν Υ. 19 ἢ οἵη. ΑΗΒΗ. Ι|͵ παρὰ, τὰ τῶ 
ϑεῶν Ἐ. 20 ἄρα ΧΗ. 21 ὅ,τι] ὅπως Υ. [ χρῷό γε Χ2Ε 
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μαντικῆς τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν συμβουλευόμενα, τούτοις 

πείϑοιο. Καὶ μὲν δή, ὦ πάτερ, ἔφη ὁ Κῦρος; ὡς ἂν 
ἵλεῳ οἱ ϑεοὶ ὄντες ἡμῖν συμβουλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον 

δύναμαι κατὰ τὸν σὸν λόγον διατελῶ ἐπιμελούμενος. 

μέμνημαι γάρ, ἔφη, ἀκούσας ποτέ σου ὅτι εἰκότως ἂν 

καὶ παρὰ τῶν ϑεῶν πρακτικώτερος εἴη ὥσπερ καὶ παρ᾽ 

ἀνθρώπων ὅστις μὴ ὁπότε ἐν ἀπόροις εἴη, τότε χολα- 

κεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἄριστα πράττοι, τότε μάλιστα τῶν 

ϑεῶν μεμνῇτο᾽ καὶ τῶν φίλων δ᾽ ἔφησϑα χρῆναι ὧσ- 

αύτως ἐπιμελεῖσϑαι. Οὐκοῦν νῦν, ἔφη, ὦ παῖ, διά 

γ᾽ ἐκείνας τὰς ἐπιμελείας ἥδιον μὲν ἔρχῃ πρὸς τοὺς 
ϑεοὺς δεησόμενος, ἐλπίζεις δὲ μᾶλλον τεύξεσϑαι 

ὧν ἂν δέῃ, ὅτι συνειδέναι σαυτῷ δοκεῖς οὐπώποτε 
ἀμελήσας αὐτῶν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς 

πρὸς φίλους μοι τοὺς ϑεοὺς ὄντας οὕτω διάκειμαι. Τί 

γάρ, ἔφη, ὦ παῖ, ἐκεῖνα μέμνησαι ἅ ποτε ἐδόκει ἡμῖν 

ὡς ἅπερ δεδώκασιν οἱ ϑεοὶ μαϑόντας [ἀνθρώπους] βέλ- 

τιον πράττειν ἢ ἀνεπιστήμονας αὐτῶν ὄντας καὶ ἐργα- 

ξομένους μᾶλλον ἁνύτειν ἢ ἀργοῦντας χαὶ ἐπιμελουμέ- 
Ἃ νους ἀσφαλέστερον [ἂν] διάγειν ἢ ἀφυλακτοῦντας 

1 βουλευόμενα Χ2Ε. 3 ὦ οτ. Ἐ. || ἔφη ὦ πάτερ γ. ᾿ ὡς 
ἂν (ΟΥ̓ --- γαὐϊϊοομπιυβ 1885), ὧν ἂν ΖΕ, ὅπως ἂν ϑίοῦ., ὅπως γ᾽ 
ἂν γ, ὁπόταν ἢ. 4 διατελέσω γ}. ὅ ἔφη οἵ. γ. [ποτέ 
σου ἀκούσας ὁ. ὁ τῶν οἵη. οοαά. φῬτγδούθσ υ Εὶ. | πραγματικώτε- 
θοὸς Ὁ. 8 τὰ οι. ΠΑ. 9 μεμνῇτο ἄρ΄, μεμνῷτο Π (ΠΟΙ) 
ΧΡ, μεμνοῖτο ΠΡΙΏ, μεμνοίῳτο Ἰὴ οἵ, Οοδοὺ Ν. 1. Ρ. 2334. 
10 ρμοεὺ ὡσαύτως «ἀἀ. οὕτως οοἀᾶ. ρτγδρίου Ὑ ΠΗ. 11. ὁδν 
ἐκείνας ΠΥ. 18 ἂν ΚΕ, ἐὰν Π οἷ. [[οτε Π. 1ὃ πρὸς φίλους] 
προσφιλεῖς ΠῚ ΟΟΥΤ. γΥ. ὄντας τοὺς ϑεοὺς οοαά. ρῥταρίου ὙΠ. 
10 ὦ παῖ ΥΠῊῈ, ὁ πατὴρ “2, ὦ παὶ ὁ πατήρ χ. ᾿ὶ μέμνησαι ἐκεῖνα 
οοὐα. Ῥγδοίου γΠ. 17 ὡς ἅπερ] ὡς ὅπεο ΚΒ, ὁπόσα γὰρ δήπου 

Ὦ, ὁπόσαπερ δήπου Ε΄. | [ἀνϑρώπους] 6Θρο. 19 ἀνύειν ν. 
30 [ἃν] ϑέθρῃδηαβ. 1 ἀφυλακτοῦντας, τούτων «(πέρι)» παρέχον- 
τὰς Μδανιο. 
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τούτων, παρέχοντας οὖν τοιούτους ἑαυτοὺς οἵους δεῖ, 

οὕτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ αἰτεῖσϑαι τὰ ἀγαϑὰ παρὰ 

τῶν ϑεῶν; Ναὶ μὰ Δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος. μέμνημαι μέν- 

τοι τοιαῦτα ἀκούσας δου καὶ γὰρ ἀνάγκη μὲ πείϑε- 

σϑαι τῷ λόγῳ᾽ καὶ γὰρ οἶδά δὲ λέγοντα ἀεὶ ὡς οὐδὲ 

ϑέμις εἴη αἰτεῖσϑαν παρὰ τῶν ϑεῶν οὔτε ἱππεύειν μὴ 

μαϑόντας ἱππομαχοῦντας νικᾶν, οὔτε μὴ ἐπισταμένους 

τοξεύειν τοξεύοντας χρατεῖν τῶν ἐπισταμένων, οὔτε 

μὴ ἐπισταμένους κυβερνᾶν σῴξειν εὔχεσϑαι ναῦς κυ- 

βερνῶντας,. οὐδὲ μὴ σπείροντάς γὲ σῖτον εὔχεσϑαι 

καλὸν αὐτοῖς φύεσϑαι, οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε ἐν 
πολέμῳ σωτηρίαν αἰτεῖσϑαι" παρὰ γὰρ τοὺς τῶν ϑεῶν 

ϑεσμοὺς πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι" τοὺς δὲ ἀϑέμιτα εὐ- 

χομένους ὁμοίως ἔφησϑα εἰκὸς εἶναι παρὰ ϑεῶν ἀτυ- 

χεῖν ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων ἀπρακτεῖν τοὺς παρά- ᾿ 

νομα δεομένους. 

Ἐχείνων δέ, ὦ παῖ, ἐπελάϑου ἅ ποτὲ ἐγὼ καὶ σὺ. 
ἐλογιξζόμεϑα ὡς ἱκανὸν εἴη καὶ καλὸν ἀνδρὶ ἔργον, εἴ 

τις δύναιτο ἐπιμεληϑῆναι ὅπως αὐτός τε χαλὸς χἀ- 

γαϑὸς δοκίμως γένοιτο καὶ τὰ ἐπιτήδεια αὐτός τε καὶ 

οἱ οἰκέται ἱχανῶς ἔχοιεν; τὸ δέ, τούτου μεγάλου ἔρ- 

1 δ᾽ οὖν χ. || οὖν τοιούτους οἵα. ὙΠ.}} αὐτοὺς Π.! οἵους δεῖ 
461]. Ῥωηύει 68. ὦ τὰ ἀγαϑά Π. 4 Ροϑὺ μέντοι δαα. σου 
οὐ ἀ6]. Ροβὺ ἀκούσας 11. ᾿ ταῦτα ὙΠ. ἢ με] ἦν ὙΠ. ὅ τῷ 
λόγῳ τούτῳ ΥΠ. Ι καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεί χη, καὶ οἶδά 
σε ἐπιτιϑέντα αὐτῷ ΥΠ. 8 γοπὺ ἐπισταμένων αἀά. τοξεύειν 
ΠΕ). 11 αὐτοῖς σῖτον ὙΠῸΟΟΙ͂Τ. ρα. οὔτε μὴ Π.᾿ 
18. πάντα τὰ τοιαῦτα χ2 ἢ, ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ΠΥ͂ 
᾿(δοα Ε' οι. πάττα). 14 τῶν ϑεῶν θα 11 δὲ ἔφη. γ ΠΩ. }} 
ὁπότε Ἐ. 18 ἱκανὸν ἂν Π. 19 ροεὺ ὅπως δαά. ἂν οοαᾶ, 
Ῥτδοίοσ ὙΠ. [} αὐτὸς καλός τε Π, τε οταὰ. Ὁ. 20 δοκίμως οἵα. 
ΠΝ. || ροβὺ ἐπιτήδεια δα. ὅπως γΥΠ. 
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γου ὄντος, οὕτως ἐπίστασϑαι ἀνθρώπων ἄλλων προ- 

στατεύειν ὅπως ἕξουσιν ἅπαντα τὰ ἐπιτήδεια ἔχπλεω καὶ 

ὅπως ἔσονται ἅπαντες οἵους δεῖ. τοῦτο ϑαυμαστὸν δή- 

που ἡμῖν τότε ἐφαίνετο εἶναι. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ 
πάτερ, μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος" συνεδόκει 

καὶ ἐμοὶ ὑπερμέγεϑες εἶναι ἔργον τὸ καλῶς ἄρχειν᾽ 
καὶ νῦν γ᾽, ἔφη, ταὐτά μοι δοκεῖ ταῦτα, ὅταν πρὸς 
αὐτὸ τὸ ἄρχειν σκοπῶν λογίζωμαι. ὅταν μέντοι γε πρὸς 

ἄλλους ἀνθρώπους ἰδὼν κατανοήσω οἷοι ὄντες διαγίγ- 

νονται ἄρχοντες καὶ οἷοι ὄντες ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν ἔσον- 

ται, πάνυ μοι δοκεῖ αἰσχρὸν εἶναι τὸ τοιούτους αὐτοὺς 

ὄντας ὑποπτῆξαι καὶ μὴ ἐθέλειν ἱέναι αὐτοῖς ἀνταγω- 

νιουμένους᾽ οὕς. ἔφη, ἐγὼ αἰσϑάνομαν ἀρξάμενος ἀπὸ 

τῶν ἡμετέρων φίλων τούτων ἡγουμένους δεῖν τὸν ἄρ- 

χοντὰ τῶν ἀρχομένων διαφέρειν τῷ καὶ πολυτελέστε- 

ρον δειπνεῖν καὶ πλέον ἔχειν ἔνδον χρυσίον καὶ πλεί- 
ονὰ χρόνον χαϑεύδειν καὶ πάντα ἀπονώτερον τῶν ἀρ- 

χομένων διάγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι, ἔφη, τὸν ἄρχοντα οὐ 

τῶ ῥᾳδιουργεῖν χρῆναι διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ 

“τῷ προνοεῖν τε καὶ φιλοπονεῖν. ᾿4λλά τοι, ἔφη, ὦ 

παῖ, ἔστιν ἃ οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλὰ 
-ἰῷΨ΄΄ΠρΡν.ΠΠΡ,,ἂὃἕἝἕἝΒἝΒῈΒῈ 

1 οὕτως ὄντος ΥΠ|. ᾿ ὑφίστασϑαι ΥῈ Π. 2. πάντα Χ2Β. 
ὃ πάντες οοὐά. ρῥτγδρίοι Π. 4 τότε βοϊυβ Π. [[ εἶναι οἵα. Π. 
ὃ ροβὺ τοῦτο δα. ὅτε Ε΄, ὅτι Ὦ. 6 οὖν «αὐὖο καὶ 848α. οοαάᾶ. 
ῬΓδοίου ΠΥ. 7 γ᾽ οἵη. ΕΠ ίοῦ. ᾿ ταὐτά μοι δοκεῖ ταῦτα Υ οὖ 
(οτη. ταῦταὶὺ ΠῚ ὅδίορ., ταῦτά μοι τὰ αὐτὰ δοκεῖ χΧῊ οὐ (οχῃ. 
δοχεῖ) 2. 8.γε οπι. Υ [Π|. πρὸς 46]. Ἠατίχηδῃ. 9 οἷοί τε Υ 
οὖ αὖ νἱὰ. Π. [] διαγίγνονται.... 10 ὄντες οτῃ. χα. [ ἡμῶν γ {Π|. 
11 τὸ τι. Υ οὖ αὖ νἱὰ. Π. αὐτοὺς ὄντας οἴη. ΖΙΠΡΙῚ (0ΟΥΓ. 
δα. ὄντας. 18 ἀρξαμένους Ἠοτ]οΐη. 14 τούτων] τοῦτο Υ. 
1ὅ χαὶ οἱ. υ. 10 πλέον] πλεῖστον Υ. 90 τε οὔὰ. χῆ. 
φιλοπονεῖν προϑυμούμενον χΝι ἀ ἢ, 21 δηΐο ἔστιν δαα. ἔνια 
ΧΗ, 46]. Ῥαηίαζί 68. 
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πρὸς αὐτὰ τὰ πράγματα, ὧν οὐ ῥάδιον εὐπόρως περι- 
γενέσϑαι. αὐτίκα δήπου οἶσϑα ὅτι εἰ μὴ ἕξει τὰ ἐπιτή- 

δειὰα ἡ στρατιά, καταλελύδεταί σου ἡ ἀρχή. Οὐχοῦν 

ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ πάτερ, Κυαξάρης φησὶ παρέξειν 

τοῖς ἐντεῦϑεν ἰοῦσι πᾶσιν ὁπόσοι ἂν ὦσι. Τούτοις δὴ. 

σύ, ἔφη, ὦ παῖ, πιστεύων ἔρχῃ τοῖς παρὰ Κυαξάρου 
χρήμασιν; Ἔγωγε, ἔφη ὁ Κῦρος. Τί δέ, ἔφη, οἶσϑα 
ὁπόσα αὐτῷ ἔστιν; Μὰ τὸν Δ᾽, ἔφη ὃ Κῦρος. οὐ μὲν 

δή. Ὅμως δὲ τούτοις πιστεύεις τοῖς ἀδήλοις; ὅτι δὲ 

κῇ δαπανᾶν αὐτόν, οὐ γιγνώσκεις; Γιγνώσχω, ἔφη. 

ὁ Κῦρος. ᾿Εὰν οὖν, ἔφη, αὐτὸν ἐπιλίπῃ ἡ δαπάνη ἢ 

καὶ ἑκὼν ψεύσηται, πῶς σοι ἕξει τὰ τῆς στρατιᾶς; 4ῆ- 
λον ὅτι οὐ καλῶς. ἀτάρ, ἔφη, ὦ πάτερ, σὺ εἰ ἐνορᾷς᾽ 
τινα πόρον καὶ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἂν προσγενόμενον, ἕως ἔτι ἐν 

φιλίᾳ ἐσμέν, λέγε. Ἐρωτᾷς, ἔφη, ὦ παῖ, τοῦτο εἴ τις ἂν 

ἀπὸ σοῦ πόρος προσγένοιτο; ἀπὸ τίνος δὲ μᾶλλον εἰ- 

κός ἐστι πόρον γενέσϑαι ἢ ἀπὸ τοῦ δύναμιν ἔχοντος; 

1 εὐκόλως ἢ. 23. οἶσϑα ἔφη γα. ᾿ ἡ στρατιὰ τὰ ἐπιτήδεια χοῚ 
8. καταλελύσεται Οονοί, καταλύσεταιν οοα΄.  γμοβὺ σου 8δαά. εὖ-᾿ 
ἁ)γύς Υ. ὃ πᾶσιν ἰοῦσιν γ. [| τούτοις δὲ ΧΥ. 6 σὺ ροϑὺ παῖ᾿ 
γ. || ἔφη οπι. 2. 7 ὁ... οἶσϑα οτα. “. | τί δέ, ἔφη, οἶσϑα] 
οἶσϑα δὲ ἔφη Π. 9 ρ»υυβ δὲ] δὴ Π, 5. ν. ὁμῶς δε, [10 σοὶ 
ΤᾺ ΦΥ͂, οὐ Π. || καὶ ἄλλα οτη. Σ. Ι; ἀνάγκηι ὙΠ 11 αὐτὸν Π᾿ 

Υ (6 Βο]αἴο οΥαΪπΠ6: ἀν. αὐτὸν ν. δ.), ἐκεῖνον ΗἩ ΡΥ, ἐκεῖνο 
ΧΑΌΝ, Τ οὐ οτῃ. Π, οὐ γιγνώσκεις οἴη. Υ. 12 ἣν οοαα. ρῥταθύου γ Π.]}} 
αὐτὸν ἐπιλίπῃ Π, ὭὮ ἀπολείπῃ, Ἐ' ὑπολείπῃ, 564 ἰγϑΏΒΡ. Ῥοβῦ, 
δαπάνη. Ι ἢ οπι. ΤΡ ψεύσηται] ψεύδηται 1184 ψεύσεται Ὁ), 
ψευδῆ ὦ παῖ ΑΗ, ψεύσεται ὦ παῖ α. 1] σοι ἔξει] ὀρέξῃ ΑΗ 
ὅδ, ἔξει, (. 14 οὐ καλῶς δῆλον ὅτι γ. 1 ὦ πάτερ ἔφη 7 

. Τὸ προσγιγνόμενον ΠΙΡῚ, προσγινόμενον ΧΖ. 16 τοῦτο δαά. 
οὐ (56α διηΐθ ὦ παῖ) Υ, οοὗ. ΟῚ. ΙΠ εἴ τις ἼΥ. Γ Ἐ, πῶς Ἔ, οοὔ." 
ποῦ. 17 γένοιτο ΧΦ. || εἰκός ἐστι πόρον ΟΥη. ᾿ ἐστι οἵη. ΠΈ. 
18 προσγενέσϑαι χιΒ. 

πολλῶν μὲν σοὶ ὑξήστι, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἀναγ 
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σὺ δὲ πεζὴν μὲν δύναμιν ἔχων ἐνθένδε ἔρχῃ ἀνϑ᾽ ἧς 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι πολλαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν δέξαιο, ἱππικὸν 

δέ σοι, ὅπερ κράτιστον, τὸ Μήδων σύμμαχον ἔσται. 

ποῖον οὖν ἔϑνος τῶν πέριξ οὐ δοκεῖ σοι καὶ χαρίξε- 
σϑαι βουλόμενον ὑμῖν ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον μή 

τι πάϑη; ἃ χρή σε σὺν Κυαξάρῃ κοινῇ σκοπεῖσϑαν μή- 

ποτ᾽ ἐπιλίπῃ τι ὑμᾶς ὧν δεῖ ὑπάρχειν, καὶ ἔϑους δὲ 
ἕνεχα μηχανᾶσϑαι προσόδου πόρον. τόδε δὲ πάντων 

μάλιστά μοι μέμνησο μηδέποτε ἀναμένειν τὸ πορέζεσϑαι 

τὰ ἐπιτήδεια ἔστ᾽ ἂν ἡ χρεία σὲ ἀναγκάσῃ" ἀλλ᾽ ὅταν 
μάλιστα εὐποῇς, τότε πρὸ τῆς ἀπορίας μηχανῶ. καὶ 

γὰρ τεύξῃ μᾶλλον παρ’ ὧν ἂν δέη μὴ ἀπορεῖν 
δοκῶν, καὶ ἀναίτιος ἔσῃ παρὰ τοῖς σαυτοῦ στρατι- 

ὦταις᾽ ἐκ τούτου δὲ μᾶλλον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς 

τεύξῃ, καὶ ἄν τινας βούλῃ ἢ εὖ ποιῆσαι τῇ δυνάμει 

ἢ χακῶς. μᾶλλον ἕως ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα οἱ στρατι- 
ὥται ὑπηρετήσουσί σοι. καὶ πειστικωτέρους, σάφ᾽ ἴσϑι, 

λόγους τότε δυνήσῃ λέγειν ὅτανπερ καὶ ἐνδείκνυσϑαι 
μάλιστα δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν ἱκανὸς ὧν καὶ κακῶς. ᾿41λ᾽ 

1 δύναμιν μὲν χ. ᾿ ἐνθένδε ἔχων οοαά. ρτδοίοῦ Υ ΠῈ. 9. εὖ 
οἵη. οοὐα. Ῥγδθῦου υ. ὃ σύμμαχον οἵα. Ἐ. 4 δοκεῖ σοι] 
δοκεῖς ΠΥ. Ὁ σὺν κυὰάξάρειν κοινῇ Π. 1 ὑπολείπῃ γ. 
ἡμᾶς Ἡ. || δὲ οι. Π. 8 μηχανώμενον ΠΥ. ᾿᾿' τόδε] τὸ “5. 
10 ΕῚ ἕως Β. [|| ὅτε... εὐπορεῖς Υ. πρὸ τῆς ἀπορίας 
(δἱ. Οοθοὺ Ν. 1, 8380. [ μᾶλλον μηχανῶ ΠΥ. 19 ἀπορεῖν δὸο- 
κῶν ΠΥ, ἄπορος δοκῶν εἶναι οοὐ. 18 γοεξὺ καὶ «ἃ. ἔτι οοἀά. 
᾿ς νμβμᾷ ΠΥ. ᾿ ἑαυτοῦ Ε΄, αὐτοῦ Α. 14 δὴ 6. [| ὑπὸ (Υ «Δα. τῶν) 

λὼν ΠΥ. 1 ἂν τινὰ γΥ. [ ἢ οἴχ. ΠΥ. ᾿ τῇ δυνάμει ἰτδπΒρ. 
Ῥοβὺ βούλῃ γ. 16 ἔχῃς 1|. [ ἔχωσιν ὑπηρετήσουσί σοι οἱ 
στρατιῶται ἔχοντες τὰ δέοντα γ. 17 πιστοτέρους χ, πιστικω- 

 τέρους (αὖ δα. Β) 2}Ε.. [ καὶ πιστικωτάτους δὲ λόγους σαφ᾽ 
ἴσϑε ΠΥ. 18 δυνήσῃ λόγους Ἀ. ᾿ δυνήσῃ τότε οοαά,. Ῥταρίθσ 
ΠΥ. ᾿ ὅτανπερ ΠΟΙ, ὅσονπερ Ε΄, ὅσαπερ α, ὅϑενπερ ΑΗ. 
19 καὶ εὖ ἔτᾶπβρ. ΠΥ ροβὺ ὧν. 

ΧοΠΟΡΗ. Τπϑεϊϊ. Ογτὶ. ἘΠ4. τα αΐοσ. 4 
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50 Ὦ18. 1. ΛΩΝ: 

ἔφη, ὦ πάτερ, ἄλλως τέ μοι καλῶς δοκεῖς ταῦτα λέ- 

γεν πάντα, καὶ ὅτι ὧν μὲν νῦν λέγονται λήψεσϑαι. 

οἱ στρατιῶται: οὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τούτων χάριν εἴσε-. 

ται ἴσασι γὰρ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς Κυαξάρης ἐπάγεται συμ- 

5 μάχους᾽ ὅ,τι δ᾽ ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λαμβάνῃ τις, 

ταῦτα καὶ τιμὴν νομιοῦσι καὶ χάριν τούτων εἰκὸς εἶ- 

δέναν τῷ διδόντι. τὸ δὲ ἔχοντα δύναμιν ἧ ἔστι μὲν 
φίλους εὖ ποιοῦντα ἀντωφελεῖσϑαι, ἔστι δὲ ἐχϑροὺς 
[ἔχοντα] πειρᾶσϑαι τείσασϑαι, ἔπειτ᾽ ἀμελεῖν τοῦ (σῖτον) 

10 πορίξεσϑαι, οἴει σύ, ἔφη, ἧττόν τι τοῦτο αἰσχρὸν εἶναι 

ἢ εἴ τις ἔχων μὲν ἀγρούς, χων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν 

ἐρ δ ερίτο; ἔπειτα ἐῴη τὴν ἀργοῦσαν ἀνωφέλητον εἶναι; 

Ὥς γ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, μηδέποτε ἀμελήδοντος τοῦ τὰ ἐπιτή-. 

δεια τοῖς στρατιώταις συμμηχανᾶσϑαι μήτ᾽ ἐν φιλίᾳ 
15 μήτ᾽ ἐν πολεμίᾳ οὕτως ἔχε τὴν γνώμην. ' 

1. Τί γάρ ἔφη, ὦ παῖ, τῶν ἄλλων, ὧν ἐδόκει ποϑ' 
ἡμῖν ἀναγκαῖον εἶναι μὴ παραμελεῖν, ἦ μέμνησαι; Εὖ 

γάρ, ἔφη, μέμνημαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἦλϑον ἐπ᾽ 
᾿ 

1 δοκεῖς ταῦτα πάντα καλῶς ΠῈ. 2 πάντα οτι. Ὁ. [| ὧν] 
ἃ ΥΒΠ ΟΟΥ. λέγονται λήψεσϑαι χα, λήψονται γὺ, λήμψονται 
Π, “ἡγοῦνται λήψεσϑ'αι ΠΙΟΒάτΤαβ. μὲν ὧν ἃ. 9 τούτων οτα. Π' 
4 ἄγεται κυαξάρης Υ. ἐπάγεται Οοθοῦ, ἄγεται οοἀᾶ. Π. 6 πλϑα 
στην δἀὰ. Ὁ ροδβύ, Ε' δηΐθ εἰκός. Ὁ ᾿τὸ] τὸν Υ. ΑΡ Π8ο νοῦβδ. 
Ῥαιύδι αὶ 851] οὐθάϊβ, Οδργβοβ Ιοαὰϊ ἱποϊριῦ. 8 ποιοῦντα 
ΠΧα ᾿ ἐχϑρῶς ἔχοντας ΕἸΟΠΔΓαΒ. 9 ἔχοντα ἀ6Ι. Μεάνίθα δ 
τείσασϑαι ἔπειτ᾽] τι κτᾶσϑαν ἀπ αὐτῶν γῇ. [[ «οἶτον» 6Θσο. 
πορίξειν ΠῚ οοΥτ. 0) Ε. 10 σύ οσο, ἢ τοι, οδὺ. τι, 6]. δ . 
τα. [ϊ Ῥοβῦ. τι οτχ. Υ. Ι ἔφη τοῦτο αἰσχρὸν ἧττον εἶναι γ, ἔφ! 
ἧττόν τι τοῦτο αἰσχρὸν εἶναι Π. 1Π ἔχων Ῥοϑβὺ ἀγροὺς ὑτ88Ρ. Χχ 
12 ἐῴη δὴ ΠΌ. || γῆν ἀργοῦσαν ΤΠ, γῆν ἀργεῖν (φ-ὴν Ὁ) οὖσαν Υ 
19 ὦ ὥς γ᾽ ἐμοῦ Ῥῖπα., ὥστε μου Χά, ὡς ἐμοῦ Υ [Π]| οὐ Βὶ (δ 
γ᾽ 8.0... 10 τῶν ἄλλων ὦ παῖ γ. [παῖ] πάτερ κι 17 παρᾶ; 
μένειν ΧΡ, παραμελεῖν γΟγρ. ΒΒ γοῖ 5. γ. [{{Ὸμεμνῆσϑαι 2}. | 
εὖ 9}4000, οὐ οοαα. 18 μέμνησαι Ἐ. | ὅτι ΥΑΉ ΕΒ. 

τ 

--- 



θΠΠ ΟΑΡΥΙ, Π1 

ἀργύριον, ὅπως ἀποδοίην τῷ φάσκοντι στρατηγεῖν μὲ 
πεπαιδευκέναι, σὺ δὲ ἅμα διδούς μοί ἐπηρώτας ὧδέ 
πως, Ἶ4ρά γε, εἶπας, ὦ παῖ, ἐν τοῖς στρατηγίχοῖς καὶ 

οἰκονομίας τί σοι ἐπεμνήσθη ὁ ἀνὴρ ᾧ τὸν μισϑὸν 

φέρεις; οὐδὲν μέντοι ἧττον οἱ στρατιῶται τῶν ἐπίιτη- 

δείων δέονται ἢ οἱ ἐν οἴχῳ οἰκέται. ἐπεὶ δ᾽ ἐγώ δοι 

λέγων τἀληϑῆ εἶπον ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μερὶ τούτου ἐπ- 

ἐμνήσϑη., ἐπήρου μὲ πάλιν εἴ τί μοι ὑγιείας πέρι ἢ 
ῥώμης ἔλεξεν, ὡς δεῆδσον τούτων ὥσπερ χαὶ τῆς 

στρατηγίας τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσϑαι. ὡς δὲ καὶ 

τοῦτ᾽ ἀπέφησα, ἐπήρου μὲ αὖ πάλιν εἴ τινας τέχνας 
ἐδίδαξεν, αἱ τῶν πολεμικῶν ἔργων κχράτισταιν ἂν σύμ- 

μαχοιν γένοιντο. ἀποφήδσαντος δέ μου χαὶ τοῦτο ἀν- 

ἔχρινας αὖ σὺ καὶ τόδε εἴ τί μ᾽ ἐπαίδευσεν ὡς ἂν 
δυναίμην στρατιᾷ προϑυμίαν ἐμβαλεῖν, λέγων ὅτι τὸ 

πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ ἔργῳ προϑυμία ἀϑυμίας. ἐπεὶ 

δὲ χαὶ τοῦτο ἀνένευον, ἤλεγχες αὖ σὺ εἴ τινα λόγον 
ποιήσαιτο διδάσκων περὶ τοῦ πείϑεσϑαι τὴν στρατιάν, 

ὡς ἄν τις μάλιστα μηχανῷτο. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο παν- 

τάπασιν ἄρρητον ἐφαίνετο, τέλος δή μὲ ἐπήρου ὅ.τι 

ποτὲ διδάσχων στρατηγίαν φαίη μὲ διδάσκειν. κἀγὼ 

1 ἄργυρον 2. ᾿ με στρατηγεῖν γΥ. 3) διδούς γ, διαδούς ΧΑΗ, 
διαδιδούς ΟΝ. ||] ἐπερωτᾷς χα γ᾽. 8.γε οἵα. ΟΑΔῊΝ. || εἶπες 
2Ἐ, οἵη. Υ. ὁ οἱ οα. ΘΟ}. 4 ὅτι ὉΣΥ  . 8 πέρι ἔλεξε 
καὶ ῥώμης γΥ. 9 δεῆσον ΕΒΝΗ 6 (δεῆσσον ΕΠ), δὲ ἧσσον Οὐ, δεῖσον 
Απ, δεήσοι αἰ Ὁ. [| τούτων ὥσπερ καὶ] καὶ τούτων γ. [Ϊ πρὸ τῆς 
Υ,) ὑπὲρ τῆς 2Ζ. [0 στρατείας γ. 11 τοῦτ᾽ 6σο, ταῦτ᾽ οοὐά. " 
ἀπέφην 2. 1 εἴ τινὰ ἐπιμέλειαν ἐδίδαξέ μὲ ὡς ἂν ἕκαστα τῶν 
πολεμίων (πολεμικῶν Ἠ) ἔργων κράτισται οἱ (ἂν Η) σύμμαχοι 
ἔγνοιντο (γένοιντο ἢ) γῇ. 195 αἵ Ῥαηίεαζίθ5 οἵ, θη. 1 1, 82. 

Ὅγτ. ΠῚ 2, 4. 20, αἷς χα. [| κράτιστοι οοἄᾷ., οοὐγ. Ηοτ] οἷ. 
ιΚὃ δή Ἐ. 10 τὸ πᾶν] ποτ᾽ ἄν χα. ᾿ ἐπειδὴ γ. 19 ἐπειδὴ 
δὲγ. 20 δή με] δήπου χ. || δ.τι] τί γ. 
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59 180. ΠΥ ΔΒΑ Ν. ᾿ 

δὴ ἐνταῦϑα ἀποκρίνομαι ὅτι τὰ ταχτικά. καὶ σὺ γε- 
λάσας διῆλϑές μοι παρατιϑεὶς ἕκαστον τί εἴη ὄφελος 

στρατιᾷ ταχτικῶν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, τί δ᾽ ἄνευ 
τοῦ ὑγιαίνειν, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ ἐπίστασϑαι τὰς ηὗρη- 

μένας εἷς πόλεμον τέχνας, ... τί δ᾽ ἄνευ τοῦ πείϑεσϑαι. 

ὡς δέ μοι καταφανὲς ἐποίησας ὅτι μικρόν τι μέρος 

εἴη στρατηγίας τὰ τακτιχά, ἐπερομένου μου εἴ τι τού- 

τῶν σύ με διδάξαι ἱκανὸς εἴης, ἀπιόντα μὲ ἐκέλευσας 

τοῖς στρατηγικοῖς νομιξομένοις ἀνδράσι διαλέγεσϑαι 

καὶ πυϑέσϑαι πῇ ἕκαστα τούτων γίγνεται. ἐκ τούτοι 

δ᾽ ἐγὼ συνῆν τούτοις, οὺὃς μάλιστα φρονίμους περὶ 

τούτων ἤχουον εἷναι. καὶ περὶ μὲν τροφῆς ἐπείσϑηι 
ἱκανὸν εἷναι ὑπάρχον ὅ.τι Κυαξάρης ἔμελλε παφέξειι 

Ἵ 

λεις αἷ χργξουσαι ὑγιαίνειν ἰατροὺς αἱροῦνται καὶ ὁ 

στρατηγοὶ τῶν στρατιωτῶν ἕνεκεν ἰατροὺς συνεξάγου: 

σιν, οὕτω καὶ ἐγὼ ἐπεὶ ἔν τῷ τέλει τούτῳ ὀγενόμην 
εὐθὺς τούτου ἐπεμελήϑην, καὶ οἶμαι; ἔφη. ὦ πάτερ, 

πάνυ ἱχανοὺς τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἔχειν ἄνδρας μετ 

ἐμαυτοῦ. πρὸς τοῦτο δὴ ὁ πατὴρ εἶπεν, ᾿᾽4λλ᾽, ὦ παῖ 
ἔφη. οὗτοι μὲν οὺς λέγεις, ὥσπερ ἱματίων δαγέντων 

εἰσί τινες ἀκεσταί, οὕτω καὶ οἱ ἰατροί, ὅταν τινὲ 

1 ἀπεκρινάμην Υ. 9. τί εἴη ὄφελος ΥΒ, ὅτι οὐδὲν ὄφεϊ!᾽ 
εἴη ΧζΖ. 8. στρατηγίᾳ ΥγΒ. 4 εἰρημέναι χα. ὅ τὸν πό; ε 
μον Ἡ. || Ἰωοσυμδτη βὑαῦ. ῬΟΡΡΟ 6Γ. 5:.13...10.. 80ὲ 6 δή μοι ἢ 

ἡμῖν, περὶ δὲ ὑγιείας, ἀκούων χκαὶ δρῶν ὅτι καὶ πό 

ὅτι οἵα. ΑΗ. [[ κατὰ μικρὸν χΑ. 7 δέ μου Υ. 9 ἀνδράσ 
νομιξομένοις εἶναι γ. 10 πυνϑάνεσϑαι Υ. |[ ποῖ χ. 1 
ἐγὼ συνῆν τούτοις χιαΐν, δὴ συνῆν τούτοις ἐγώ γ.. νὰ 
ὑπάρχον (ὑπάρχων ἘΠ) οοαά., ὑπάρχειν Ἠατύτηδη. 14 αἱ πὸ 
λεις Υ. 16 συνεξάγουσιν ΝΗδηο, ἐξάγουσιν οοἀα. 19 ἔχει. 
ἄνδρας μετ᾽ ἐμαυτοῦ Υ. ᾿ ' ἐμοῦ Β. 90 ταῦτα οοἀᾷ. ῬΙϑϑῦοι γ. 
ἔφη χ2. [| οὺς μέν α. 0 ἀκεσταί γ, Ῥμούϊοβ οα. Βιοἰὑσθηβῦθί 
ἠπηταὶ χα οὐ Ἐὶ (5. ν. ῥαπταϊ). 



118.1. ὍΑΡ. Τἱ, 58 
νοσῶσι, τότε ἰῶνται τούτους" σοὶ δὲ τούτου μεγαλο- 
πρεπεστέρα ἔσται ἡ τῆς ὑγιείας ἐπιμέλεια" τὸ γὰρ ἀρ- 
χὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου σοι δεῖ μέλειν. 
Καὶ τίνα δὴ ἐγώ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὁδὸν ἰὼν τοῦτο 
πράττειν ἱκανὸς ἔσομαι; Ἢν μὲν δήπου χρόνον τινὰ 5 
μέλλῃς ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, ὑγιεινοῦ πρῶτον δεῖ στρα- 
τοπέδου μὴ ἀμελῆσαι. τούτου δὲ οὐκ ἂν ἁμάρτοις. 
ἴνπερ μελήσῃ σοι. καὶ γὰρ λέγοντες οὐδὲν παύονται 
γἱ ἄνϑρωποι περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ περὶ τῶν 
ὑγιεινῶν" μάρτυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρ- τὸ 
στανται τά τε σώματα καὶ τὼ χρώματα. ἔπειτα δὲ οὐ 
ἃ χωρία μόνον ἀρχέσει σκέψασϑαι, ἀλλὰ μνήσθητι 
'ὺ πῶς πειρᾷ σαυτοῦ ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως ὑγιαίνῃς. καὶ 11 
᾿ Κῦρος εἶπε, Πρῶτον μὲν νὴ Δία πειρῶμαι μηδέ- 
Ὅτε ὑπερεμπίπλασϑαι:" δύσφορον γάρ' ἔπειτα δὲ ἐκχ- ιὉ 
"νῶ τὰ εἰσιόντα" οὕτω γάρ μοι δοκεῖ ἥ τε ὑγίεια 
ἄλλον παραμένειν χαὶ ἰσχὺς προσγενέσϑαι. Οὕτω 
ούνυν, ἔφη, ὦ παῖ, καὶ τῶν ἄλλων δεῖ ἐπιμελεῖσϑαι. 
1 καὶ σχολή, ἔφη, ὦ πάτερ, ἔσται, σωμαδκεῖν τοῖς 
τρατιώταις: Οὐ μὰ 4᾽, ἔφη ὃ πατήρ, οὐ μόνον γε. 0 
1 νοσήσωσι οοἀᾷ. ρταρίον ΟΕ. | τότε καὶ Ο. 2 τις δαά. δηξβ ται Ἠατύτηδη. [ τὸ] τοῦ ᾿Ό, ὥστε γ. [| τὴν ἀρχὴν χ ἢ. 4 δὴ δ᾽ ΧΔΗ. ᾿ ἔφη ἐγὼ ΗΒ. ἔφη (οτι. ἐγὼ) γ. ὅ ἂν γ. 6 δεῖ γῶτον Υ. 4 μὴ ἀμελῆσαι) ἐπιμελεῖσϑαι χ. 8 μελήσῃ σοι] 2ήσοι Ὁ, μέλῃ σοι ΒΘ. 9 οἱ οχη. «2. | νοσωδῶν Ἐ.. [ ροϑέ. ὲ οἵη. ἢ. 10 καὶ μάρτυρες δὲ γ, μάρτυρας Ἠατέπιδη. 1] τά χρώματα καὶ τὰ σώματα χ: οὐ] οὐδέ χι 19 ἀρκεῖ χΖΉ. | ἤσϑητι γ οὐ (σὺ 84.) ἀτὰρ, μνησϑῆναι Ἐ, μνησϑῆναί τί (α ) σοι ΘἮρτ, μνησϑῆναι ἔτι σον Α Ἢ οοττ., μνησϑῆναί τινος χ. πειρᾷ σὺ Τ). [ἐπιμελεῖσϑαι σεαυτοῦ Υ. 14 νὴ δία πρῶτον Ἀ, πειρῶμαι νὴ δία γ. 1ὅ ὑπερπίμπλασϑαι ΧΑΉ. 16 ἥ τε] ΛΗ. 17 ἰσχὺς] ἰσχυρῶς χ, ἰσχυρὸς 5.  προσγίνεσϑαι ἢ τοίνυν δὴ γ 19 ἔσται ἔτᾶπβρ. σ' ἀπέβ ἔφη. Τ) Ῥοβὺ ἔφη. Ἐ ἔσται οὐ ἔφη πιυξαηξ Ἰοδδ. 
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ΕἾ Β. Ὁ ΔΒ ἨΠ 

ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. δεῖ γὰρ δήπου στρατιάν, εἰ μέλλει, 

πράξειν τὰ δέοντα, μηδέποτε παύεσϑανι ἢ τοῖς πολε- 

μίοις κακὰ πορσύνουσαν ἢ ἑαυτῇ ἀγαϑά" ὡς χαλεπὸν. 

μὲν χαὶ ἕνα ἄνϑρωπον ἀργὸν τρέφεσϑαι, πολὺ δ᾽ ἔτι 

χαλεπώτερον, ὦ παῖ, οἶκον ὅλον, πάντων δὲ χαλεπώ- 
τατον στρατιὰν ἀργὸν τρέφειν. πλεῖστά τὲ γὰρ τὰ 

ἐσθίοντα ἐν στρατιᾷ καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων δρμώμενα καὶ 

οἷς ἂν λάβῃ δαψιλέστατα χρώμενα, ὥστε οὔποτε ἀργεῖν, 

προσήκει στρατιάν. Δέγεις σύ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς ἐμοὶ 

δοκεῖ, ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος. οὔ- 

τῶς οὐδὲ σρατηγοῦ ἀργοῦντος οὐδὲν ὄφελος εἶναι. 
Τὸν δέ γε ἐργάτην στρατηγὸν ἐγώ, ἔφη, ἀναδέχομαι, 

ἣν μή τις ϑεὸς βλάπτῃ, ἅμα καὶ τὰ ἐπιτήδεια μάλιστα 
ἔχοντας τοὺς στρατιώτας ἀποδείξειν χαὶ τὰ σώματα 

ἄριστα ἔχοντας παραδχευάσειν. ᾿4λλὰ μέντοι, ἔφη, τό 

| ἀγῶνας 

ἄν τίς μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ πάτερ, προειπὼν ἑκάστοις 

καὶ ἄϑλα προτιϑεὶς μάλιστα ἂν ποιεῖν εὖ ἀσκεῖσϑαι 

ἕκαστα, ὥστε ὁπότε δέοιτο ἔχειν ἂν παρεσχευασμένοις 

χρῆσϑαι. Κάλλιστα λέγεις, ἔφη, ὦ παῖ τοῦτο γὰρ 
ποιήσας. σάφ᾽ ἴσϑι, ὥσπερ χοροὺς τὰς τάξεις ἀεὶ τῇ 

προσήκοντα μελετώσας ϑεάσῇῃ. 

γε μελετᾶσϑαι ἕκαστα τῶν πολεμικῶν ἔργων, 

Ὁ ἀργὴν ΧΕ δίοῦ. [ τε οἵχλ. Υ 8 ἀν Πα Χ᾿ ῃ οὐδέποτε Υ: 
ἀργεῖν προσήκει στρατιάν Ἐ, προσήκει στρατιὰν ἀργεῖν Υ, ἀργὴ 
δεήσοι στρατιάν τ δεήσει στρατιὰν ἀργεῖν α. διο δ ΘαΒ. Ι «ἔμο! 
ὡς 6. 10 ὥσπερ Υ, ὅτιπερ ΗΡτΗ. ὄτι ὡς χ, ὅτιπερ ὡς 
οοτ. αἱ, ὅτι περὶ Α. [ ἀργοῦ οἵη. ΧΖΕ. [[ ἀργοῦ Υ. 
ὄφελος εἶναι 46. Οοβοὺ, 564 γ. 2 ὅτι ὥσπερ Ῥτϑοίοσῦ. ὡ 
δὲ στρατη γὸν ἐργάτην ἐ ἔγωγε γ. 1 ἔφη ὑγδηβρ. ροβὺ μελετᾶσϑαι Υ 
16 ἀγῶνα ΟΑΗΗ, ἀγών ἸἘὰ. 17 τις] τινας Υ, τινα ΒΒ. [ἔφη οπι' 
ΥΒΕ,, ἔφη εἶναι χ. 18 ἂν οχη. Ζ. [[ εὖ οἵα. γΥ. 19 ὥστε ἔχα 
στα ΧΔΆ. 



[1Β.1. ΟΑΡ. ΤΙ. δῦ 

᾿Αλλὰ μήν, ὁ Κῦρος ἔφη, εἴς γε τὸ προϑυμίαν 19 

ἐμβαλεῖν στρατιώταις οὐδὲν μοι δοχεῖ ἱκανώτερον εἷς 
ναι ἢ τὸ δύνασϑαι ἐλπίδας ἐμποιεῖν ἀνθρώποις. ᾿Αλλὰ, 

ἔφη, ὦ παῖ, τοῦτό γε τοιοῦτόν ἐστιν οἷόνπερ εἴ τις 
κύνας ἐν ϑήρᾳ ἀνακαλοῖτο ἀεὶ τῇ κλήσει ἧπερ ὅταν 5 
τὸ ϑηρίον δρᾷ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον προϑύμως εὖ οἶδ᾽ 

ὅτι ἔχει ὑπαχούσας" ἢν δὲ πολλάκις ψεύδηται αὐτᾶς, 
τελευτῶσαι οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληϑῶς δρῶν καλῇ πείϑονται 

αὐτῷ. οὕτω καὶ τὸ περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει᾽ ἢν πολ- 
λάκις προσδοχίας ἀγαϑῶν ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, οὐδ᾽ τὸ 

 ὑπόταν ἀληϑεῖς ἐλπίδας λέγῃ ὃ τοιοῦτος πείϑειν δύ- 

ψαται. ἀλλὰ τοῦ μὲν αὐτὸν λέγειν ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη 
εἴργεσϑαι δεῖ, ὦ παῖ, ἄλλοι δ᾽ ἐνετοὶ λέγοντες ταῦτ᾽ 

ἂν διαπράττοιεν᾽ τὴν δ᾽ αὑτοῦ παρακέλευσιν εἰς τοὺς 

μεγίστους κινδύνους δεῖ ὡς μάλιστα ἐν πίστει διασώ- ιὉ 

ξειν. ᾿Δλλὰ ναὶ μὰ τὸν 4 ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ πάτερ, 

καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ οὕτως ἥδιον. τό γε 30 

μὴν πειϑομένους παρέχεσϑανι τοὺς στρατιώτας. οὐκ 

ἀπείρως μοι δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ᾽ σύ τε γάρ 

μὲ εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείϑε- 30 
σϑαι ἀναγκάζων ἔπειτα τοῖς διδασχάλοις παρέδωκας, 
.-..--.--ὖὅὖῦὖΦ564Φ55΄΄:.:.:.:. -- 

1 ἔφη ὁ ὁ κῦρος Υ Ε΄. ᾿ εἰς οπι. Υ  γ8 τὸ ᾿ὸ, τε τὸ ΧΖ, τό τεγ. ἢ 
προϑυμίας ἃ. ὃ ἐλπίδας ἀγαϑὰς Υγ. ἢ ἀλλ᾽) ἀλλὰ μὴν Υ. 
ὃ ϑήραις γ. ᾿ τῇ «αὐτῇ» κλήσει Ἠατίτηδη. ᾿ ἧπερ οἴᾳπερ Ὁ 
βίο. ὦ ὁρῶσι 1. [|| εὖ οἴῃ. γ. 7 ἕξει ΒΙομαγάβ. ὑπακοῦσαι 
ΧΦ. 8 τελευτώσας Χ2. ᾿ πείσονται ΠἰοΒδΓαΒ. 9 τὸ οπι. 
ΑΘ}. 10 ἐμβάλλων “. [} τελευτῶν οὐδ᾽ γ. 12 εἰδείη) οἶδεν 
Ὁ, οἷδε λέγειν Ἰ-. 18 εἴργεσθαι χῷ, φείδεσϑαι γἘ. || ἐνετοὶ 
Ῥίμά., ἐνίοτε Χγα (( ταβ.), αἔνεται ΑΗ, οἵα. ἢ. [| ταῦτ᾽ 28, 
ταῦτα χ, ταυτὸ 1), τοῦτο . 14 διαπράττοιεν ἄν Υ. [Ϊ αὑτοῦ 
Ἐς ἑαυτοῦ ΒΕ. Ι; παρόρμησιν γ. 16 καλῶς μοι ὦ πάτερ ἃ. 
ἢ τοῦ γε ᾿. 19. αὐτοῦ οχι. Υ. ᾿ϊ τε) γε Π), οἴῃ. ζ. 30 σαυτῷ] 

ι σον ᾿᾿, αὐτόν γ. 
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καὶ ἐκεῖνοι αὖ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττον" ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐφήβοις ἦμεν, ὃ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς 
ἐπεμελεῖτο᾽ καὶ. οἱ νόμον δέ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ 

ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσϑαι. 

καὶ τοίνυν κατανοῶν περὶ τούτων ἐν πᾶσιν δρᾶν μοι 

δοκῶ τὸ προτρέπον πείϑεσϑαι μάλιστα ὃν τὸ τὸν μὲν 
πειϑόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾶν, τὸν δὲ ἀπειϑοῦντα 

ἀτιμάξευν τε καὶ κολάξειν. Καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ 

ἕπεσϑαι αὕτη, ὦ παῖ, ἡ ὃδός ἐστιν᾽ ἐπὶ δὲ τὸ κχρεῖτ- 
τον τούτου πολύ, τὸ ἑκόντας πείϑεσϑαι, ἄλλη ἐστὶ 

συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνταν περὶ τοῦ συμφέ- 

ροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἶναι, τούτῳ οἱ 

ἄνϑρωποι ὑπερηδέως πείϑονται. γνοίης δ᾽ ἂν ὅτι τοῦϑ᾽ 

οὕτως ἔχει ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς 

κάμνουσιν, ὡς προϑύμως τοὺς ἐπιτάξοντας ὅ,τι χρὴ 

ποιεῖν καλοῦσι᾽ καὶ ἐν ϑαλάττῃ δὲ ὡς προϑύμως τοῖς 

κυβερνήταις οἱ συμπλέοντες πείϑονται᾽ καὶ οὔς γ᾽ ἂν 

νομίσωσί τινες βέλτιον αὑτῶν ὁδοὺς εἰδέναι, ὡς ἰσχυ- 

ρῶς τούτων οὐδὲ ἀπολείπεσϑαι ϑέλουσιν. ὅταν δὲ 
οἴωνται πειϑόμενοι κακόν τι λήψεσϑαι, οὔτε ξημίαις 

πάνυ τι ϑέλουσιν εἴκειν οὔτε δώροις ἐπαίρεσϑαι. οὐδὲ 

γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κακῷ ἑκὼν οὐδεὶς λαμβάνει. 

“Μέγεις σύ, ὦ πάτερ, ἔφη. εἰς τὸ πειϑομένους ἔχειν 

1 αὖ οτῃ. Ζ. [[ ἐπεὶ δ᾽] ἔπειτα ὡς Υ. 2) τοῦ] ἡμῶν γΥ. ὃ οἱ 
πολλοὶ δοκοῦσι μοι Υ. ὃ ἅπασιν γΥ. 6θ πρέπον Χ. [] μὲν οἵη. 
ΧΖΗ. 7 τε οἵω. ΧΖῆ. 9 ἕπεσϑαι) πείϑεσϑαι ἔφη Υ. ᾿ δπΐθ 
χρεῖττον ὑτϑη80. πολύ γ. 10 ἑκόντα γΥ. 1Π συντομωτέρα ὁδός 
γ. [|τὰ συμφέροντα γ. 192 αὐτοῖς ΥΕ. [αὐτῶν ἢ. 17 γ᾽] δ᾽ Β. 
18 νομίξωσι γ. ᾿ αὐτῶν Χ4ἜΕἘ, ἑαυτῶν Υ. 19 τούτου “. ᾿ ἐϑέ- 
λουσιν Υ. [| ὅτε χ, ὁπότε Ὁ, ὁπόταν Ἐ. 20 οἰωνταν ΟῊ ΡΝ ὁοοττ,, 
οἴονται ΧΥ ΑΒ ΡΥ. 2] τι] τοι ᾿', οἵω. χσ. [ ϑέλουσιν γᾺ. 22 τὰ 
δῶρα γ.}} ἑαυτοῦ γα, αὐτοῦ ΑΗ͂, αὐτῷ χ. 38 ἔφη δηΐο ὦ πάτερ 
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οὐδὲν εἶναι ἁνυσιμώτερον τοῦ φρονιμώτερον δοκεῖν 

εἶναι τῶν ἀρχομένων. Μέγω γὰρ οὖν, ἔφη. Καὶ πῶς 
δή τις ἄν, οὖ πάτερ, τοιαύτην δόξαν τάχιστα περὶ 

αὑτοῦ παρασχέσϑαι δύναιτο; Οὐκ ἔστιν ἔφη, ὦ παῖ, 
συντομωτέρα ὁδὸς περὶ ὧν βούλει, δοκεῖν φρόνιμος 
εἶναι ἢ τὸ γενέσϑαι περὶ τούτων φρόνιμον. καϑ' ἕν 
δ᾽ ἕχαστον δσχοπῶν γνώσῃ ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω. ἢν 
γὰρ βούλῃ μὴ ὧν ἀγαϑὸς γεωργὸς δοκεῖν εἶναι [ἀγα- 

ϑός], ἢ ἱππεὺς ἢ ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐν- 
νόει πόσα δὲ δέοι ἂν μηχανᾶσϑαι τοῦ δοχεῖν ἕνεκα. 

χαὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν τέ δε πολλούς, ὅπως δόξαν 
λάβοις, καὶ κατασκευὰς καλὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ αὐτῶν κτή- 

δαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηκὼς εἴης ἂν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, 

ὅπου πεῖραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν προσέτι καὶ ἀλα- 
᾿ξὼν φαίνοιο. Φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν μέλλον- 
τος πῶς ἄν τις τῷ ὄντι γένοιτο; Ζ]ῆλον. ἔφη, ὦ παῖ, 

ὅτι ὅσα μὲν ἔστι μαϑόντα εἰδέναι, μαϑὼν ἄν, ὥσπερ 
τὰ ταχτιχὰ ἔμαϑες" ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε μαϑητὰ 

οὔτε προορατὰ ἀνθρωπίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν 

παρὰ ϑεῶν πυνϑανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων εἴης" 

ὅ,.τι δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πραχϑῆναι, ἐπιμελόμενος 

ἂν τούτου ὡς ἂν πραχϑείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσϑαι 
οὗ ἂν δέῃ φρονιμώτερον ἂν ἢ τὸ ἀμελεῖν. ᾿Αλλὰ 

ἔγσᾶηβρ. Ὑ, Ομ. Ζ. 1 ἀνυτικώτερον Υ. 4 αὐτοῦ ΑΗ. ἔφη 
ΠΟ. 5, ὅ ρμοϑὺ ὁδὸς δα. ἐπὶ τὸ Ηυρσ. [[ ἂν βούλῃ Ὁ. 7 δηΐο 
γνώσῃ δαα. περὶ τούτων Ἦ. [ ἐγὼ οἵη. 2. 8 [ἀγαϑὸς) ΘρῸ. 
9 ἄλλο τι ὁτιοῦν Ἐ. 10 σοὶ δέοι ἂν ΧΑΗ͂, γε ἂν δέοι σε Υ. 

Ὅτι. χα Β. 99 ῬΡοβῦ. ἂν οἵη. Υ. ᾿᾿ τοῦ ἐπιμελεῖσϑαι ἢ. 998 τού- 
τοῦ οὗ ν. ᾿ φρονιμώτερον ἂν ΘρῸ οὗ, 1] 4, 13, φρονιμωτέρου ἀν- 

οι 
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μέντοι ἐπὶ τὸ φιλεῖσϑαν ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὅπερ. 

ἔμοιγε ἐν τοῖς μεγίστοις δοκεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ 
ὁδὸς ἥπερ εἴ τις ὑπὸ τῶν φίλων στέργεσϑαι ἐπιϑυ- 

μοίη" εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποιοῦντα φανερὸν εἶναι. 
᾿Δλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ παῖ, χαλεπὸν τὸ ἀεὶ δύνασϑαι 

εὖ ποιεῖν οὺς ἄν τις ἐθέλῃ τὸ δὲ συνηδόμενόν τὲ 

φαίνεσϑαι, ἤν τι ἀγαϑὸν αὐτοῖς συμβαίνῃ, καὶ συν-. 

αχϑόμενον, ἤν τι κακόν, καὶ συνεπικουρεῖν προϑυμού- 
μενον ταῖς ἀπορίαις αὐτῶν, καὶ φοβούμενον μή τι 

σφαλῶσι, καὶ προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλων- 

ται, ταῦτά πως δεῖ μᾶλλον δσυμπαρομαρτεῖν. καὶ ἐπὶ 

τῶν πράξεων δέ, ἢν μὲν ἐν ϑέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντα, 

δεῖ τοῦ ἡλίου πλεονεκτοῦντα φανερὸν εἶναι" ἣν δὲ ἐν 

χειμῶνι, τοῦ ψύχους ἣν δὲ δέῃ μοχϑεῖν, τῶν πόνων" 

πάντα γὰρ ταῦτα εἷς τὸ φιλεῖσϑαν ὑπὸ τῶν ἀρχομέ- 

νῶν συλλαμβάνει. Δέγεις σύ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ 

καρτερώτερον δεῖ πρὸς πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχο- 

μένων εἶναι. Μέγω γὰρ οὖν, ἔφη. ϑάρρει μέντοι. 
τοῦτο, ὦ παῖ εὖ γὰρ ἴσϑι ὅτι τῶν ὁμοίων σωμάτων. 
οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐχ ὁμοίως ἅπτονται ἄρχοντός τὲ ἀν- 

δρὸς χαὶ ἰδιώτου, ἀλλ᾽ ἐπικουφίξει τι ἡ τιμὴ τοὺς 

πόνους τῷ ἄρχοντι καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτι οὐ λαν- 

ϑάνει ὅ,τι ἂν ποιῇ. 

δρός οοἀά. 1 ἐπί γε τὸ Υ. ᾿ φιλεῖσθαι Ῥοϑύ ἀρχομένων 6. 
ὑπὸ οτη. ἈΝ. ὃ ἔφη οἴη. ὃ ἢ τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν γ Ἐ, 
τὸ ἀεὶ ποιεῖν δύνασϑαι εὖ ποιεῖν (4, τὸ ἀεὶ εὖ ποιεῖν δύνα- 
σϑαι Ἐὶ, ποιεῖν δύνασϑανι εὖ ποιεῖν “«. Ὁ. ϑέλῃ «5. 8 .προφο- 
βούμενον γ5. 10 σφαλῶσι) σφαλῶνται ΑΗ. 1 ταῦτα ϑίονι 
ἐπὶ ταῦτα οοαά. [[| ἐπὶ Ἐ' 1ῃ τᾶΒ., τὸ Ὦ. 14 δέῃ μοχϑεῖν ΧΕ 
5ίορ., διὰ μόχϑων «.«. 1 ὑπὸ] παρὰ Χ. 17 καρτερικώτερον 
Οδτηογϑεῖιβ, Ηατίτηϑη. 18 εἶναι οἵα. Π), μᾶλλον εἶναι Ἐ 
19 τοῦτο ροβϑὺ ἴσϑι ὑτγᾶμϑρ. Υ. 22. αὐτὸ τὸ] τὸ αὐτόν Υ΄ 
28 ποιοίη Υ. 
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Ὁπότε δέ, ὦ πάτερ, ἤδη ἔχοιεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια 30 
οἱ στρατιῶται, ὑγιαίνοιεν δέ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς 

δὲ πολεμικὰς τέχνας ἠσκηκότες εἶεν, φιλοτίμως δ᾽ 
ἔχοιεν πρὸς τὸ ἀγαϑοὶ φαίνεσϑαι, τὸ δὲ πείϑεσϑαι 
αὐτοῖς ἥδιον εἴη τοῦ ἀπειϑεῖν, οὐκ ἂν τηνικαῦτα 
σωφρονεῖν ἄν τίς σοι δοχοίη διαγωνίζεσϑαι βουλό- 

μενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχιστα; Ναὶ μὰ ΖΓ, 

ἔφη, εἰ μέλλει γε πλέον ἕξειν εἰ δὲ μή, ἔγωγε ἂν 

ὅσῳ οἰοίμην καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς ἕπο- 
μένους βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην, 

ὥσπερ καὶ τἄλλα ἃ ἂν οἰώμεϑα πλείστου ἡμῖν ἄξια 
εἶναι, ταῦτα πειρώμεϑα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσϑαι. 

Πλέον δ᾽ ἔχειν, ὦ πάτερ, πολεμίων πῶς ἄν τις δύ- 

ναιτο μάλιστα; Οὐ μὰ ΔΊ᾽, ἔφη, οὐκέτι τοῦτο φαῦ- 
λον, ὦ παῖ, οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔργον ἐρωτᾷς ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι 

ὅτι δεῖ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν καὶ ἐπίβουλον 

εἶναι καὶ κρυψίνουν χαὶ δολερὸν καὶ ἀπατεῶνα καὶ 
κλέπτην καὶ ἅρπαγα καὶ ἐν παντὶ πλεονέχτην τῶν 

πολεμίων. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὧ, Ἣρά- 
χκλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ πάτερ, δεῖν ἄνδρα μὲ γενέ- 
σϑαι. Οἷος ἂν ζῶν», ἔφη, ὦ παῖ. δικαιότατός τε καὶ 

νομιμώτατος ἀνὴρ εἴης. Πῶς μήν. ἔφη, παῖδας ὄντας 

ἡμᾶς καὶ ἐφήβους τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε; Ναὶ 
μὰ “1, ἔφη, καὶ νῦν γε πρὸς τοὺς φίλους τὲ καὶ τοὺς πολί- 

1 δυΐθ ἤδη δαὰ. σοι ΧΙ. ᾿ μὲν ομι. Ν.. 2 ὑγιαίνοιέν τὲ 
πονεῖν τε ΧΩ Ν᾽. ὃ εἴη] ἧ χα, ἢ Β. || τοῦ] τὸ Β. Ι[ ρΡοϑὺ οὐκ 
ἂν δαὰ. ἤδη Υ. 8 μέλλοι οοαά. Ριδοίου χὰ. [ γε οἱὰ. ἢ. 
ἔγωγε ὅσῳ ἂν οἴωμαι Η. |} ἂν ΟἿ. ἅ. 10 τόσῳ δ᾽ γ᾽ 50}. 
ΤΠ ἃ ἂν ΧΕ, ἃ δ᾽ ἂν 5, ἂν Ε΄. ἄξια ἡμῖν γ. 1 οὐδ᾽ 
. ἁπλοῦν} πὐονὰς « πᾶς... τοῦ, δ. 21 « ὧὼν;» Βονϊοῖῃ 
3 εἴη γ Π'. 94 νῦν γε πρὸς ΥΠ.ς. [|| φίλους γε Ἠατγίχηδη. 
τοὺς πολίτας Π.. πρὸς τοὺς πολίτας Υ. 
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τας ὕπως δέ γε τοὺς πολεμίους δύναισϑε κακῶς ποι- 

εῖν οὐκ οἶσϑα μανϑάνοντας ὑμᾶς πολλὰς κακουργίας; 

Οὐ δῆτα. ἔγωγε, ἔφη, ὦ πάτερ. Τίνος μὴν ἕνεκα, 
ἔφη. ἐμανϑάνετε τοξεύειν; τίνος δ᾽ ἕνεκα ἀκοντίξειν; 

τίνος δ᾽ ἕνεκα δολοῦν ὗς ἀγρίους πλέγμασι καὶ 
ὀρύγμασι; τί δ᾽ ἐλάφους ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις; 

τί δὲ λέουσι καὶ ἄρχτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἷς τὸ 

ἴσον χαϑιστάμενοι ἐμάχεσϑε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας 

τινὸς αἰεὶ ἐπειρᾶσϑε ἀγωνίξζεσϑαν πρὸς αὐτά; ἢ οὐ 
πάντα γιγνώδκχεις ταῦτα ὅτι κακουργίαν τέ εἶσι καὶ 

ἀπάται καὶ δολώσεις χαὶ πλεονεξίαι; Ναὶ μὰ 4, ἔφη 
ὁ Κῦρος, ϑηρίων γε ἀνθρώπων δ᾽ εἶ καὶ δόξαιμι βούλεσϑαι 

ἐξαπατῆσαί τινα. πολλὰς πληγὰς οἶδα λαμβάνων. Οὐδὲ 
γὰρ τοξεύειν, ἔφη, οἶμαι, οὐδὲ ἀκοντίζειν ἄνϑρωπον ἐπ- 
ἐετρέπομεν ὑμῖν. ἀλλ᾽ ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν, 

ἵνα γε νῦν μὲν μὴ κακουργοίητε τοὺς φίλους. εἰ δέ 
ποτε πόλεμος γένοιτο, δύναισθε καὶ ἀνθρώπων στο- 

χάξεσϑαι᾽ καὶ ἐξαπατᾶν δὲ καὶ πλεονεκτεῖν οὐκ ἐν ἀν- 

ϑρώποις ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς. ἀλλ᾽ ἐν ϑηρίοις. ἵνα μηδ΄ 

ἐν τούτοις τοὺς φίλους βλάπτοιτε, εἰ δέ ποτε πόλε- 

μος γένοιτο, μηδὲ τούτων ἀγύμναστοι εἴητε. Οὐκοῦν, 

ἔφη. ὦ πάτερ. εἴπερ χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα ἐπίστα- 

1 δύνασϑε ΟΑΕ, δύνασϑαι ΤΠ ὃ. ἔγωγε ἔφη Π,, ἔγωγ 
ἔφη Υ, ἔφη ἔγωγε οοὐ. Ϊ ἔφη ἕνεκα Υ1].. 4 μανϑάνετε “.ὄ ἢ 
ἕνεκα οἵαθα. σϑ. ὅ δολοῦν ΕΒ Ηργτ, δουλοῦν οοὖ. Π,ι. Ϊ καὶ δηΐθ 
πλέγμασι δα. οοἀα. ῥταρίοσ υ Π.. 8 μάχεσϑε ΧΖ. 9 ἀεὶ 
ΥΕΙΙ,. ᾿ ἐπειρῶσϑε Ὁ, ἐπαίρεσθαι 2 (86 Η ὁογ1.). ἢ ἀγωνίξεσϑε Ἵ 

᾿ 

Ζ. ᾿ αὐτά) ταῦτα Υ οὐ ἔοτί. ΤΣ 10 ΤΣ  ύξενν ὅτι ταῦτα 
πάντα Υ1].. |] τέ εἰσι] τινὲς Υ, τ εἰσι 1|,. 12 ὁ φεν: οχας ἢ 
ὀοά. Ρτδθίου ἘΠ 14 ἔφη οἶμαι Ὁ ἢ. οἶμοι ἔφη Ἐ,, οἶμαι 
οοῦ. 1 ἐπὶ σκοποῦ ἐδιδάξαμεν (οτα. βάλλειν) ΥΠ.. 117 δύ- 
ναισϑε.... 231 γένοιτο οτα. Ἐ. 18 δὲ οι. ΖΟ ΒΕ. ὅρ βλάπτητε 
τ ΞῚ μηδὲ] μηδέποτε 5. 
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σϑαι., εὖ τε ποιεῖν καὶ καχῶς ἀνθρώπους, καὶ διδά- 
ὄχευν ἀμφότερα ταῦτα ἔδει ἐν ἀνθρώποις. ᾿Αλλὰ λέ- 
γεται, ἔφη, ὦ παῖ, ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων γε- 

νέσϑαι ποτὲ ἀνὴρ διδάσκαλος τῶν παίδων. ὃς ἐδίέδα- 

ὄχεν ἄρα τοὺς παῖδας τὴν δικαιοσύνην, ὥσπερ σὺ 
κελεύεις. μὴ ψεύδεσϑαι καὶ ψεύδεσϑαι., καὶ μὴ ἐξαπα- 

τᾶν καὶ ἐξαπατᾶν. καὶ μὴ διαβάλλειν καὶ διαβάλλειν. 

 χαὶ μὴ πλεονεχτεῖν καὶ πλεονεχτεῖν. διώριξε δὲ τού- 

τῶν ἅ τὲ πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον καὶ ἃ πρὸς τοὺς 

 ἐχϑρούς. καὶ ἔτι γε ταῦτα ἐδιδαόκεν ὡς καὶ τοὺς φίλους 
δίκαιον εἴη ἐξαπατᾶν ἐπί γε ἀγαθῷ. καὶ κλέπτειν τὰ 

τῶν φίλων ἐπὶ ἀγαϑῷ. ταῦτα δὲ διδάσκοντα ἀνάγκη 
καὶ γυμνάξειν ἦν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτα 

ποιεῖν, ὥσπερ καὶ ἔν πάλῃ φασὶ τοὺς “Ἕλληνας δι- 
δάσκειν ἐξαπατᾶν. καὶ γυμνάζειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς 

ἀλλήλους τοῦτο δύνασϑαι ποιεῖν. γενόμενοι οὖν τινὲς 

οὕτως εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ ἐξαπατᾶν καὶ πρὸς τὸ 

 πλεονδχτεῖν,. ἴσως δὲ καὶ πρὸς τὸ φιλοκερδεῖν οὐκ 

ἀφυεῖς ὄντες, οὐκ ἀπείχοντο οὐδὲ ἀπὸ τῶν φίλων τὸ 

“μὴ οὐχὶ πλεονεκτεῖν αὐτῶν πειρᾶσϑαι. ἐγένετο οὖν ἐκ 

τούτων ῥδήτρα. ἧ καὶ νῦν χρώμεϑα ἔτι, ἁπλῶς διδά- 
ὄχειν τοὺς παῖδας ὥσπερ τοὺς οἰκέτας πρὸς ἡμᾶς αὐ- 

τοὺς διδάσκομεν ἀληϑεύειν καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ μὴ 

Ὡ ἐν γο, ἐπ᾽ οϑθί. ὅ καὶ σὺ ὦ. φ9 ποιητέον ἣν Υ. |] τοὺς 
ἐχϑροὺς ΥΕ. 10 ἔτι γε ᾽πα., ἔτι Ἀν, ἔτι δὲ προβὰς γ, ἐπί 
γε χά, ἐπί γε καὶ ΑΗο. || ἐδίδασκέ τε α, 12 ἐπί γε γ. |} ταῦτα 
δὲ] ταῦτα γ, καὶ ταῦτα δὲ ΑΚ ο, καὶ τάδε α. [[ οὖν] δὲ 6. 
Υ δηΐθ ἐξαπατᾶν οὐ 18 δηΐθ πλεονεκτεῖν δϑᾶ. εὖ οοἀά. ῥτδθίθυ 
Ψ.  Ροβὺ. πρὸς τὸ οτι. ἘΝ. 19 ἀπὸ οι. . 30 οὐχὶ ΧΥΗ. 
οὐ οοὐ. ᾿ παρ᾽ αὐτῶν ΥΕΠο. 2] φρήτρα χα. [Ϊ ἔτι οἵα. Ζ. 
38 ἐδιδάσκομεν Ἦ..}} ροεὺ ἐξαπατᾶν ἀἀᾷ. μηδὲ κλέπτειν γ οὗ 19, 3. 
᾿καὶ μὴ] μηδὲ γ 
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69 1181 ὈΑΡΙ ΤΙ 

πλεονεχτεῖν" εἰ δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῖεν, χολάξειν, ὅπως 

σὺν τοιούτῳ ἔϑει [ἐθισϑέντες) πρᾳότερον πολῖται γέ- 
γνοιντο. ἐπεὶ δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν ἣν καὶ σὺ νῦν ἔχεις, 

ἤδη καὶ τὰ πρὸς τοὺς πολεμίους νόμιμα ἐδόκει ἀσφαλὲς 

εἶναι διδάσκειν. οὐ γὰρ ἂν ἔτι ἐξενεχϑῆναι δοκεῖτε πρὸς 
τὸ ἄγριοι πολῖται γενέσϑαι ἐν τῷ αἰδεῖσϑαι ἀλλήλους. 

δσυντεϑραμμένοι᾽ ὥσπερ γὲ καὶ περὶ ἀφροδισίων οὐ 

διελεγόμεϑα πρὸς τοὺς ἄγαν νέους, ἵνα μὴ πρὸς τὴν 

ἰσχυρὰν ἐπιϑυμίαν αὐτοῖς ῥᾳδιουργίας προσγενομένης, 
ἀμέτρως αὐτῇ χρῷντο οἱ νέοι. Νὴ 4], ἔφη᾽ ὡς τοί- 
νυν ὀψιμαϑῆ ὄντα ἐμὲ τούτων τῶν πλεονεξιῶν, ὦ 

πάτερ, μὴ φείδου εἴ τι ἔχεις διδάσκειν ὕπως πλεονεχ-. 
τήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Μηχανῶ τοίνυν, ἔφη, ὅπως 

εἷς τὴν δύναμιν τεταγμένοις τε τοῖς σαυτοῦ ἀτάκτους. 

λαμβάνῃς τοὺς πολεμίους καὶ ὡπλισμένοις ἀόπλους καὶ 

ἐγρηγορόσι καϑεύδοντας καὶ φανερούς δον ὄντας ἀφα- 

νὴς ὧν αὐτὸς ἐκείνοις καὶ ἐν δυσχωρίᾳ αὐτοὺς γιγνο-. 

μένους ἐν ἐρυμνῷ αὐτὸς ὥν ὑποδέξῃ. Καὶ πῶς ἄν, 

ἔφη. τις τοιαῦτα, ὦ πάτερ, ἁμαρτάνοντας δύναιτ᾽ ἂν 
τοὺς πολεμίους λαμβάνειν; Ὅτι, ἔφη, ὦ παῖ, πολλὰ 

1 τὸν δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῦντα γΥ. ἃ σὺν τοιούτῳ Υ. | [ἐϑῈ- 
σϑέντες) 1ποκο. [| ἣν] ἤνπερ γ. || καὶ διύα σὺ οἵα. οοἀα. Ῥγδθίοσι 
ΧΥΗ. 4 ἐδόκει ἰτῶμβρ. ροβὺ διδάσκειν Υ. ὅ οὐδὲ γὰρ ἔτι 
ἂν γ. 6 ἀλλήλοις 5. 8. διελεγόμεϑα α. ϑαῦρρε, διαλεγόμεϑα 
οοαά. πρὸς τῇ ἰσχυρᾷ ἐπιϑυμίᾳ γ. 9 γενομένης ΟΑΛΗΒ, 
ἐμπεσούσης ἘΞ. [10 ἔφη οι ΑΗ, 6 8.ν- 1] με ὄντα γ. ἢ} 
ὦ οτι. Ζ. 12. εῇ ὅ ΗΕ 18 ὅπως εἰς τὴν δύναμιν Υ. 
ὁπόση ἐστὶ δύναμις οϑθὐ. 14 τὸ οὐχθύ οοαά. ρσεϑοίθσ }). [[ σαῦτ᾿ 
τοῦ] αὐτοῦ 2. ] ἀτάκτως Ἀ. 1 λαμβάνῃς Ὁ, λαμβάνειν οϑῦ," 

------ - 

ΠΗ, ὧν αὐτοῖς ἐν Β΄. [| ἐκείνοις... ὧν οἵα. 6. [[ δυσχωρίαις Υ. ᾿ 
γενομένους 28}. 18 ὧν οἵα. ὨῈ. [|| ὑποδέξῃ 46]. ΟοὈθῦ. 
19 δύναιτ᾽ ἂν] δύναιτο γ΄. 
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μὲν τούτων ἀνάγκη ἐστὶ καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς πολεμίους 

παρασχεῖν σιτοποιεῖσϑαί τε γὰρ ἀνάγκη ἀμφοτέρους. 

κοιμᾶσϑαί τε ἀνάγκη ἀμφοτέρους. καὶ ἕωϑεν ἐπὶ τὰ 

ἀναγκαῖα σχεδὸν ἄρα πάντας δεῖ ἵἴεσϑαι καὶ ταῖς ὁδοῖς 

ὁποῖαι ἂν ὦσι τοιαύταις ἀνάγκη χρῆσϑαι. ἃ χρή σὲ υ 

πάντα χατανοοῦντα, ἐν ᾧ μὲν ἂν ὑμᾶς γιγνώσκῃς 
 ἀσϑενεστάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα φυλάτ- 

τεσϑαι" ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους αἰσϑάνῃ εὐχειρω- 
τοτάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα ἐπιτίϑεσϑαι. 

Πότερον δ΄, ἔφη ὁ Κῦρος. ἐν τούτοις μόνον ἔστι 

 πλεονεχτεῖν ἢ καὶ ἐν ἄλλοις τισί; Καὶ πολύ γε μᾶλ- 
λον, ἔφη, ὦ παῖ᾽ ἐν τούτοις μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

“ 

ΦὉΞ 

πάντες ἰσχυρὰς φυλακὰς ποιοῦνται εἰδότες ὅτι δέον- 

ται. οἱ δὲ ἐξαπατῶντες τοὺς πολεμίους δύνανται καὶ 

ϑαρρῆσαι ποιήσαντες ἀφυλάχτους λαμβάνειν χαὶ δι- τ 

ὥξαι παραδόντες ἑαυτοὺς ἀτάκτους ποιῆσαι καὶ εἰς δυσ- 

“χωρίαν φυγῇ ὑπαγαγόντες ἐνταῦϑα ἐπιτίϑεσϑαι. δεῖ 88 

δή, ἔφη, φιλομαϑῆ σε τούτων ἁπάντων ὄντα οὐχ οἷς 

ἂν μάϑης τούτοις μόνοις χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 

ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους μηχανημάτων, 30 

ὥσπερ καὶ οἱ μουσιχοὶ οὐχ οἷς ἂν μάϑωσι τούτοις 
} » μόνον χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα πειρῶνται ποιεῖν. 

1 ἡμᾶς ἸΝ. 2 παρασχεῖν] πάσχειν Υ. 8 τε ἀνάγκη] καὶ 
ἀνάγκη δυάδα, τε υ Β.. []; καὶ ἕωϑεν.... ὅ τοιαύταις Οἱ ἴπ τιᾶτο. 
4 ἄρα 6Θρο, ἅμα οοαὰ.  ἴεσϑαι χ, δὲ ἴεσϑαι 2}, ἀποχωρεῖν 
δεῖσϑαι γ. Ὁ ἡμᾶς Ἐ. 8 εὐχειροί(τ-ω Ἠ τάτους οοἀα,, ΟΟΥΥ. 
ϑύθρμδμηιβ οἵ. 11 ὅ, ὅ9. Οδοοπ. 8, 9. 10 πότερα γ. 11 ρτῖαεξ 
καὶ οπι. α΄. [[ γ᾽ ἔφη. μᾶλλον γ. 1 ροβὺ ϑαρρῆσαι 8δαᾶ. τι γ. 
10 παριδόντες χ2 Εν. ᾿ αὐτοὺς Ν᾿. [ ἀτάκτως ἮΝ. 17 ὑπάγοντες 
ΧΦ. 18 δὲ α. ἔφη ὦ παῖ γ. [[|ἰ δε οἴη. “. [[ἐ πάντων Υ. 
19 μάϑοις ϑυϊάαβ. [ αὐτὸν ποιητὴν οἵα. Βαϊᾶ. 99. μόνον οἵη. Χ, 
μόνοις Ἡ. || νέα μὲν Ἐ. 
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καὶ σφόδρα μὲν καὶ ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα μέλη 

καὶ ἀνθηρὰ εὐδοκιμεῖ, πολὺ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς 

μᾶλλον τὰ καινὰ μηχανήματα εὐδοκιμεῖ" ταῦτα γὰρ 

μᾶλλον καὶ ἐξαπατᾶν δύναται τοὺς ὑπεναντίους. εἶ δὲ 

σύ γε, ἔφη, ὦ παῖ, μηδὲν ἄλλο ἢ μετενέγκοις ἐπ᾽ ἀν- 
ϑρώπους τὰς μηχανὰς ἃς καὶ πάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς 

ϑηρίοις ἐμηχανῶ, οὐκ οἴει ἄν, ἔφη, πρόσω πάνυ ἐλα- 

σαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας; σὺ γὰρ ἐπὶ 

μὲν τὰς ὄρνιϑας ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι ἀνιστά: 

μενος ἐπορεύου νυκτός. καὶ τον κινεῖσϑαι τὰς ὕρυ! 
ϑας ἐπεποίηντό δοι αἱ ὙΠν: αὐταῖς καὶ τὸ χεκινημέ: 

νον χωρίον ἐξείκαστο τῷ ἀκινήτῳ᾽ ὔὄρνιϑες δ᾽ ἐπεπαί: 

δευντό ὅσον ὥστε σοὶ μὲν τὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖν. 

τὰς δὲ ὁμοφύλους ὄρνιϑας ἐξαπατᾶν: αὐτὸς δὲ ἐνή: 

δρευες, ὥστε ὁρᾶν μὲν αὐτάς, μὴ ὁρᾶσϑαι δὲ ὑπ᾽ αὖ- 

τῶν ἠσκήκεις δὲ φϑάνων ἕλκειν {πρὶν ἢ τὰ πτηνὸ 
φεύγειν. πρὸς δ᾽ αὖ τὸν λαγῶ, ὅτι μὲν ἐν σκότει 
νέμεται, τὴν δ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκει, κύνας ἔτρεφες 

αἱ τῇ ὀσμῇ αὐτὸν ἀνηύριδσκον. ὅτι δὲ ταχὺ ἔφευγεν, 
ἐπεὶ εὑρεϑείη, ἄλλας κύνας εἶχες ἐπιτετηδευμένας πρὸς 
τὸ κατὰ πόδας αἱρεῖν. εἰ δὲ καὶ ταύτας ἀποφύγοι 

1 νέα] νέα μέλη Σ, μέλη γΥ. 23 τὰ ἀνθηρὰ χὰ ϑυϊὰά. ὃ εὖ 
δοκιμεῖν ΑΗ ϑυϊᾶδ5. 4 δύνανται ΔΉ. ὅ μετενέγκης Χ' 
6 Ροβὺ ἀνϑιρώπους 84α. ἢ Ζ. [[ πάνυ ὑγδΏΒΡ. δηΐθ μικροῖς γο 
7 ἐμηχανῶ ϑηρίοις γ. [|ἂν (οτα. ἔφη) πάνυ πρόσω Υ. 9 μὲ] 
οἵη. (αὐ. [ τοὺς ὄρνυϑας αὖ. 10 Β. [[ ἐν οι. Αὐμθη. [ ἀνϑιστά 
μενος Φ. 1Π1 ἐπεπήγοιντο 6. [|] αὐταῖς] αὐτῆς Β. 192. ἐπεπαί: 
δευντο Ὁ (ν ἴῃ τ88.) Ο, ἐπεπαιδεύοντο 5, ἐπαιδεύοντο Ο, ἐξε' 
παιδεύοντο ΕΞ. 18 ὥστε γά, ὡς ΑΗΟΘῈ, οπὶ. Ἐπ "1 ᾿ἠσκῆ: 
κεις. . φεύγειν] εἶχες δὲ ἐπιμέλειαν τοῦ φϑάνειν ἑκὼν ε 
πετεινὰ πρὸ τοῦ φεύγειν Υ (Ματομεαῃῦ οδάθῃ ἔδτθ αηΐθ ἠσκήκεις 
δάάοτα Εἰ ὑσδα!). ᾿ «πρὶν;» ἢ 6ΘρῸ. 18 μεϑ᾽ ἡμέραν δ᾽ ἩϊΤΒΟΒΙΡ 
οἵ. Οοτητχη. ΗΠ Π σι;..19 εὕρισκον χΧΖ ΒΒ. 20 πρὸς] ἐπὶ Β5 
21] αἴρειν “2. ἀποφύγοιεν ΧΑΗ͂, ἀποφεύγοι Ἐ. 



11Β.1. ΟΑΡ. ΤΙ. θὅ 

τοὺς πόρους αὐτῶν ἐχμανϑάνων καὶ πρὸς οἷα χωρία 
φεύγοντες (ἀεὶ δρῶνται οἱ λαγῷ, ἔν τούτοις δίκτυα 

δυσόρατα ἐνεπετάννυες ἂν καὶ τῷ σφόδρα φεύγειν 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἐμπεσὼν συνέδει. τοῦ δὲ μηδ᾽ ἐντεῦϑεν 

διαφεύγειν σκοποὺς τοῦ γιγνομένου καϑίστης. οἵ ἐγ- 

͵γύϑεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενήσεσϑαι" καὶ αὐτὸς μὲν σὺ 

ὔπισϑεν χραυγῇ οὐδὲν ὑστεριξούσῃ τοῦ λαγῶ βοῶν 

ἐξέπληττες αὐτὸν ὥστε ἄφρονα ἁλίδκεσϑαι, τοὺς δ᾽ 

ἔμπροσϑεν σιγᾶν διδάξας ἐνεδρεύοντας λανϑάνειν 

ἐποίεις. ὥσπερ οὖν προεῖπον, εἰ τοιαῦτα ἐϑελήσαις 
καὶ ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις μηχανᾶσϑαι, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε εἴ 

τινος λείποιο ἂν τῶν πολεμίων. ἢν δέ ποτε ἄρα ἀνάγ- 

χῇ γένηται καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς 
καὶ ὡπλισμένους ἀμφοτέρους συνάπτειν μάχην, ἐν τῷ 
τοιούτῳ δή. ὦ παῖ, αἱ ἐκ πολλοῦ παρεσχευασμέναι 
πλεονεξίαι μέγα δύνανται. ταύτας δ᾽ ἐγὼ λέγω εἶναι, 

ἢν τῶν στρατιωτῶν εὖ μὲν τὰ σώματα ἠσχημένα ἧ, 

εὖ δ᾽ αἱ ψυχαὶ τεϑηγμέναι, εὖ δὲ αἱ πολεμικαὶ τέχ- 
ναι μεμελετημέναι ὦσιν. εὖ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο εἰδέναι 

ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πείϑεσϑαι. καὶ ἐκεῖνοι πάν- 

ὦ φεύγειν γ. ἀεὶ ὁρῶνται Θσο, αἱροῦνται οοἀᾶ., ἀφικνοῦνται 
Ματομαηὺ. ᾿ λαγωοὶ ΖΕ ἢ. ὃ ἀνεπετάννυες Ἡ.. ᾿ ἂν καὶ 2, ἵνα 
ΨΎΒ, ἂν ἵνα ἐν Χ. 4 ἐμπίπτων γ. ᾿ ἐνέδει Ἐ', ἐνέδυ Ὁ. {} 
Ϊὲ οὐ. γᾶ. ὕ σκοπὸς 2. ᾿' καϑίστησοι 2. 6 σὺ] οὖν “. 
᾿ δ᾽ οὐδὲν 2. Π τὸν λαγὼν 5. 8 ἀφρ(ἀφϑ'- φ)ῥόνως οοαά,, 
ὉΥΤ. Ηοτί]οη. ᾿ τοὺς] τούτους ἢ. 10 τοιαῦτα ἐπὶ τοῖς ἀνϑρώ- 
τοις ἐθελήσαις γ. 13. τινος λείποιο Ἠοτ]οίπ, τινὰ λείποις Υ ΕΒ, 
τἸγὰς λίποις 4, τινα λίποις χ, τινὸς λίποιο Ῥαπίαί 65, τινὰ 
ἐποις Ὀϊπὰ. ἂν Οονϑὲ ἐγᾶπβρ. ροβὺ οἵδ᾽ (11). 1 ἢν] ἐὰν γ. 

ὦ Ροβῦ. καὶ οἵη. γυ. 14 καὶ οι. γΥ. [[ μάχην συνάπτειν γ 2}. 
ὃ δὴ Υ, δὲ ΖΕ ΗΙο, οτὰι. Ο.. [|[ὼαἱ] ἀεὶ αἱ ΟἈ, ἃς Α, ἀεί() Η. 
: Ἵ ὅταν Υ. 18 ψυχαὶ (οπι. αἷ) χ. [ψυχὴ τεϑηγ- 
"ἕνῃ Εἰ. 

ΧΘΌΟΡΗ. Τπϑέεϊξ. Ογτὶ. ἘΔ, ταιδίοσ. ὅ 
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ψοῖντο ἢ κατὰ πρόσωπον, ὅπως χρὴ ἀντιπαράγειν, 1 

ἔγωγε] ἐγὼ γῈ. 20 ἄλλως ΧΟ ΏΗ. [ ὅστις] εἴτις γ. 92 οἶμι 
ὍΠη. Εὖ; : 

Ι 
] 

66 ΠΡ ΟΕ ΣΕΥ, 

τες ἀξιώσουσι δὲ πρὸ ἑαυτῶν βουλεύεσϑαι. μηδέποτ᾽ 

οὖν ἀφροντίστως ἔχε, ἀλλὰ τῆς μὲν νυκτὸς προσχόπει 
τί σοι ποιήσουσιν οἱ ἀρχόμενοι, ἐπειδὰν ἡμέρα γένης- 

ται, τῆς δ᾽ ἡμέρας ὅπως τὰ εἰς νύχτα κάλλιστα ἕξει. 

ὅπως δὲ χρὴ τάττειν εἷς μάχην στρατιὰν ἢ ὅπως ἄγειν 

ἡμέρας ἢ νυχτὸς ἢ στενὰς ἢ πλατείας ὁδοὺς ἢ ὀρεινὰς 

ἢ πεδινάς, ἢ ὅπως στρατοπεδεύεσϑαι, ἢ ὅπως φυλα- 

κὰς νυχτερινὰς καὶ ἡμερινὰς καϑιστάναι, ἢ ὅπως προδ- 

ἄγειν πρὸς πολεμίους ἢ ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ 

ὅπως παρὰ πόλιν πολεμίαν ἄγειν ἢ ὅπως πρὸς τεῖχος 
ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπως νάπη ἢ ποταμοὺς διαβαίνειν: 

ἢ ὅπως ἱππικὸν φυλάττεσϑαι ἢ ὅπως ἀκοντιστὰς ἢ 

τοξότας, καὶ εἴ γε δή σοι κατὰ κέρας ἄγοντι πολέμιοι 

ἐπιφανεῖεν, πῶς χρὴ ἀντικαϑιστάναι, καὶ εἴ δοι ἐπὶ 

φάλαγγος ἄγοντι ἄλλοθέν ποϑὲν οἱ πολέμιοι φαί 

ὅπως τὰ τῶν πολεμίων ἄν τις μάλιστα αἰσϑάνοιτο. 1 

ὅπως τὰ δὰ οἱ πολέμιοι ἥκιστα εἰδεῖεν, ταῦτα δὲ πάντι 

τί ἂν ἐγὼ λέγοιμί σοι; ὅσα τὲ γὰρ ἔγωγε ἤδειν, πολ 
λάκις ἀκήκοας, ἄλλος τε ὅστις ἐδόκει τι τούτων ἐπί 

στασϑαι, οὐδενὸς αὐτῶν ἠμέληκας οὐδ᾽ ἀδαὴς γεγὲ 

νηδσαι. δεῖ οὖν πρὸς τὰ συμβαίνοντα, οἶμαι, τοῖ 

1 ἀξιοῦσί σὲ ᾿.. [| αὐτῶν ἐν ᾿, βουλεύειν Ὑ, βασιλεύεσθαι Ἴ 
μὴ οὖν ποτὲ Υ. 4 τῇ δ᾽ ἡμέρᾳ 6, τῇ ϑ᾽ ἡμέρᾳ ΧΑΗ. ὅ 
τε ΧΖΕ. 8 ἢ καὶ 6. {| ἢ οἴη. ΧΖ. [[ πρὸς πολεμίους ἐπ 
9 ἀπὸ... 11 ἀπάγειν ογη. . 10. περὶ πόλιν χι [1Π ἢ 
ΒΕ 1), νώπην ΔΉΗ, νάπας Ὁ. 19 δὴ ΟΙΉ. Υ. ΙΠ ὡαῦθ πολέμει 
84 α. οἱ γ. 14 δηΐβ ἀντικαϑιστάναι δα. ἂν ΔΉ. 15 ἄλλοϑ 
που ΧΗ. Ι φανεῖεν Υ. 16 ἀντιπεριάγειν χη} ἢ ὅπως. ᾿! 

17 αἰσϑάνοιντο οὐ. 2, Ῥοϑβῦ εἰδεῖεν (18) ὑγϑῆβρ. χα. 17 τῶν οτα. ἢ 
18 ἥκιστα οἱ πολέμιοι γ. [πάντα οἵα. ΧΖ. [9 δον Οοπ|. ἄ 

Ι 
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τοις χρῆσϑαι ὁποῖον ἂν συμφέρειν σοι τούτων 

δοκῇ. 
Μάϑε δέ μου καὶ τάδε, ἔφη. ὦ παῖ, τὰ μέγιστα 

παρὰ γὰρ ἱερὰ καὶ οἰωνοὺς μήτε σαυτῷ μηδέποτε μή- 

τὲ στρατιᾷ κινδυνεύσῃς,. κατανοῶν ὡς ἄνϑρωποι μὲν᾽ 

αἱροῦνται πράξεις εἰκάξοντες, εἰδότες δὲ οὐδὲν ἀπὸ 

ποίας ἔσται αὐτοῖς τὰ ἀγαϑά. γνοίης δ᾽ ὃν ἐξ αὐτῶν 
τῶν γιγνομένων᾽ πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη πόλεις ἔπεισαν 

καὶ ταῦτα οἱ δοκοῦντες σοφώτατοι εἷναι πόλεμον ἄρα- 

σϑαι πρὸς τούτους ὑφ᾽ ὧν οἱ πεισϑέντες ἐπιϑέσϑαι 
ἀπώλοντο, πολλοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξησαν καὶ ἰδιώτας 

καὶ πόλεις ὑφ᾽ ὧν αὐξηϑέντων τὰ μέγιστα κακὰ ἔπα. 
ϑον, πολλοὶ δὲ οἷς ἐξῆν φίλοις χρῆσϑαι καὶ εὖ ποιεῖν 
καὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον βουληϑέντες 

ἢ φίλοις χρῆσϑαι, ὑπ᾽’ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν᾽ 
πολλοῖς δ᾽ οὐκ ἤρκεσε τὸ μέρος ἔχουσι ζῆν ἡδέως, 

ἐπυιϑυμήσαντες δὲ πάντων κύριοι εἶναι, διὰ ταῦτα καὶ 

ν εἶχον ἀπέτυχον πολλοὶ δὲ τὸν πολύευκτον πλοῦ- 
τον καταχτησάμενοι, διὰ τοῦτον ἀπώλοντο. οὕτως ἥ 

γὲ ἀνθρωπίνη σοφία οὐδὲν μᾶλλον οἷδε τὸ ἄριστον 
αἱρεῖσϑαι ἢ εἰ κληρούμενος ὅ,τι λάχοι τοῦτό τις 

ράττοι. ϑεοὶ δέ, ὦ παῖ, αἰεὶ ὄντες πάντα ἴσασι τά 

τὲ γεγενημένα καὶ τὰ ὄντα χαὶ ὅ,τι ἐξ ἑκάστου αὐτῶν 

[1 ὁποίοις ἄν σοι ἀεὶ συμφέρειν τούτων γΥ. ὃ 44--46 46]. 
οβθηβύϊθ] ρσορθαπίθ ΝΙύβομῖο θρῆθιη. Ρῃ1]. Βθυο]. 1909 . τοῦ. 
ἢ ταῦτα 6. || ἔφη ὦ παῖ ΧΗ, ὦ παῖ ὑγᾶπερ. ροβί μοῦ γ, ροβὲ 
τάδε Α6. 4 φῬυὶυβ μήτε] μήτ᾽ ἐν ΧΥ ΟΝ. ᾿ σαυτῷ γτ (σεαυτῷ 
ὦ), ἑαυτῷ χα.  ροβύ. μήτε 2ΖΟΝ, μήτ᾽ γ6] μήτε ἐν ΒΕ, μηδ᾽ 
'Ψν τῇ ἢ. 7 αὐτοῖς) αὐτῶν ΑΘ. || τάγαϑόν γ. 8. μὲν οἴῃ. Ε΄ ἢ 
δὴ γ, αὖ ΟΠ ρει, οἴω. ΕΖ. 11 ηὔξησαν ἤδη Υ. 10 ροβὺ 
ἰρχεσεν δι. αὐτοῖς χ2Ἐ. || πάντων ρΡοβὺ εἶναι ἃ. 18 πλοῦτον] 
ἰουσόν γ. 19 κτησάμενοι γ. 30 γε οἵαῆ. ΧΖΗ. 98 τὲ οπι. Υ. 

5Ὲ 

{Ὁ 



68 8, Ἐ ΟΑΡΉΝΙ. ' 
᾿ 

ἀποβήσεται, καὶ τῶν συμβουλευομένων ἀνθρώπων οἷς 

ἂν ἵλεῳ ὦσι, προσημαίνουσιν ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ 

οὐ χρή. εἰ δὲ μὴ πᾶσιν ἐθέλουσι συμβουλεύειν, οὐ- 
δὲν ϑαυμαστόν᾽ οὐ γὰρ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐστιν ὧν ἂν, 

5 μὴ ἐθέλωσιν ἐπιμελεῖσϑαι. ' | 

2 τε ἃ γ. ὅ ἐθέλωσιν ἐπιμέλεσϑαι 1Π|. 



Β. 

Τοιαῖτα μὲν δὴ ἀφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν 1 
ὁρίων τῆς Περσίδος" ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῖς αἰετὸς δεξιὸς φα- 
εὶς προηγεῖτο, προσευξάμενοι ϑεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς 
“Περσίδα γῆν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς πέμπειν 
σφᾶς, οὕτω διέβαινον τὰ ὅρια. ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, 5 
προσηύχοντο αὖϑις ϑεοῖς τοῖς “Μηδίαν γῆν κατέχουσιν 
ἵλεως καὶ εὐμενεῖς δέχεσϑαι αὐτοὺς. ταῦτα δὲ ποιή- 
σαντες, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ὥσπερ εἶκός, ὃ μὲν 
πατὴρ πάλιν εἰς Πέρσας, ἀπήει, Κῦρος δὲ εἰς Μήδους 
πρὸς Κυαξάρην ἐπορεύετο. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο ὃ Κῦρος ὃ 
[εἰς Μήδους πρὸς τὸν Κυαξάρην], πρῶτον μὲν ὥσπερ 
ἱκὸς ἠσπάσαντο ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἤρετο τὸν Κῦ- 

θοὸν ὁ Κυαξάρης πόσον τι ἄγοι τὸ στράτευμα. ὃ δὲ 
φη, Τρισμυρίους μὲν οἷοι καὶ πρόσϑεν ἐφοίτων πρὸς 
ὑμᾶς μισϑοφόροι᾽ ἄλλοι δὲ καὶ τῶν οὐδέποτε ἐξελ- ιὸ 
ϑόντων προσέρχονται τῶν ὁμοτίμων. Πόσοι τινές: 
ἰφη ὁ Κυαξάρης. Οὐκ ἂν ὃ ἀριϑμός σε, ἔφη ὃ Κῦ- ὃ 
)05, ἀχούσαντα εὐφράνειεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐννόησον ὅτι 

1 τοιαῦτα... 3. περσίδος Π ΡῬτΐτηο ἰδγτο δαἀπυτηθταί. δὴ ἢ. χζ. 4 κατέχουσιν χα, ἔχουσιν γΥ. ὄὅ ἐπεὶχ. β ἔχου- ἵν Υ. 9 πέρσας ΧΥ, πόλιν α Ὀϊπαᾶ, 11 [εἰς Μήδους πρὸς ὃν Κυαξάρην] δροῸ, τὸν οπι. Υ. 18 πόσον τι] εἰ ΧΑΉ, πό- Ὃν ((. | τὸ οἴη. χὰ, ἀ6]. Ἡ. 14 δισμυρίους οοἀᾶ.: υὐ ΜΝαι- πιδηΐ ἀοοθὺ, ἴῃ ΑἸάϊπα οοχγδοίαχη. ᾿ οἷοι γ, γε οἵ χε πᾷ. ὅ καὶ ἐχϑπαρ. δῃΐθ ἄλλοι Υ. ᾿ οὐδεπώποτε γ [17 σε οἴῃ. χζΖ. εὐφρανεῖ χα. 
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το 118. ΟΡ 

ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ ὁμότιμοι καλούμενον πολλῶν 
ὄντων τῶν ἄλλων ΤΙΡΡΘΟΣ ῥᾳδίως ἄρχουσιν. ἀτάρ, 

ἔφη, δέῃ τι αὐτῶν ἢ μάτη νἐφοβήϑης, οἱ δὲ πολέμιοι, 

οὐκ ἔρχονται; Ναὶ μὰ Δ᾽, ἔφη, καὶ πολλοί γε. Πῶς 
τοῦτο σαφές; Ὅτι. ἔφη, πολλοὶ ἥκοντες αὐτόϑεν ἄλλος 

ἄλλον τρόπον ταὐτὰ πάντες λέγουσιν. ᾿4γωνιστέον μὲν 

ἄρα ἡμῖν πρὸς τοὺς ἄνδρας. ᾿άἀνάγκη γάρ, ἔφη. Τί 

οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ καὶ τὴν δύναμιν ἔλεξάς μοι. 

εἶ οἶσϑα, πόση τις ἡ προσιοῦσα, καὶ πάλιν τὴν ἡἧμε: 
τέραν, ὅπως εἰδότες ἀμφοτέρας πρὸς ταῦτα βουλευώ: 

μεϑα ὕπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεϑα; ἄκουε δή, ἔφι 

ὁ Κυαξάρης. 

Κροῖσος μὲν ὁ “υδὸς ἄγειν λέγεται μυρίους μὲϊ 

ἱππέας. πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλείους ἢ τετρακι 

μυρίους. ᾿Δἀρταχάμαν δὲ τὸν τῆς μεγάλης Φρυγία 

ἄρχοντα λέγουσιν ἱππέας μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους ἄγειν 

λογχοφόρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ μείους μὴν 

μυρίων, ᾿Αρίβαιον δὲ τὸν τῶν Καππαδοκῶν βασιλέ 

ἱππέας μὲν εἷς ἑξακισχιλίους, τοξότας δὲ καὶ πελταστὰ 

οὐ μείους τρισμυρίων, τὸν ᾿Αράβιον δὲ ΄άἄραγδον ἱσ 

πέας τὲ εἰς μυρίους καὶ ἅρματα εἷς ἑκατὸν καὶ σφει 

τῶν πάμπολύ τι χρῆμα. τοὺς μέντοι Ἕλληνι 

τοὺς ἐν τῇ ᾿4σίᾳ οἰκοῦντας οὐδέν πῶ σαφὲς λέγετι 

1 οἱ οἵα. 1. 8. δὴ δέει γ. 6 ταῦτα πάντες Ε΄, ταῦ 
πάντα ἴ), οοὖ. πάντες ταὐτό, ΟΟΥΤΟΧΙ. 7 γὰρ οτη. Υ. 
οἴῃ. ΖΕ). [| προιοῦσα 2. 10 βουλευσόμεϑα 4. Ὠ]πα. 1ΠΠ ἀγω 
ξώμεϑα ὙΠ 5.15 γὰρ Ῥοβὺ μὲν δα. γ. 14 πλεῖον γι 1 ἀ 
τάμαν ΧΖ. 18 τὸν τῶν] καὶ τὸν ΛΗ. 19 εἰς οἵη. 5 
20 ΡΈΕΙ πλείους ΧΑΉ.  ἀράβιον αὶ (ΡΥ. ἀρίβαιον), ἄραβα 
ΑΉ, γαβαῖον Υγ, γαβδαῖον Ἐ, γαβαῖδον Ο. 1 μάραγδον 
91 ῬΟΒῖ. ἘΠῸ Ὅτη. Σ. 28 τοὺς οἴη. χ. ἰ ἐποικοῦντας Υ. οὐἑ 
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εἰ ἕπονται. τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς πρὸς ᾿Ελλησ- 

πόντῳ συμβαλεῖν φασι Γάβαιδον ἔχοντα εἰς Καύ- 
στρου πεδίον δξακισχιλίους μὲν ἱππέας, πελταστὰς δὲ 

εἷς μυρίους. Κᾶρας μέντοι καὶ Κίλικας καὶ Παφλα- 

γόνας παρακληϑέντας οὔ φασιν ἕπεσϑαι. ὁ δὲ ᾿“σσύ- 

ρίος ὃ Βαβυλῶνά τε ἔχων καὶ τὴν ἄλλην ᾿Ασσυρίαν 

ἐγὼ μὲν οἶμαι ἱππέας μὲν ἄξει οὐκ ἐλάττους δισμυ- 

ρίων, ἅρματα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οὐ μεῖον διακοσίων, πεζοὺς 
δὲ οἶμαι παμπόλλους εἰώϑει γοῦν ὁπότε δεῦρ᾽ ἐμ- 
βάλοι. Σύ, ἔφη ὁ Κῦρος, πολεμίους λέγεις ἱππέας μὲν 
εἷς ἑξακισμυρίους εἶναι, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας 

πλέον ἢ εἴκοσι μυριάδας. ἄγε δὴ τῆς σῆς δυνάμεως 

τί φὴς πλῆϑος εἶναι; Εἰσίν, ἔφη, Μήδων μὲν ἱππεῖς 
πλείους τῶν μυρίων πελτασταὶ δὲ καὶ τοξόται γέ- 
νουντ᾽ ἄν πως ἐκ τῆς ἡμετέρας κἂν ἑξακισμύριοι. ᾽4ρ- 

χενίων δ΄. ἔφη, τῶν ὁμόρων ἡμῖν παρέδονται ἱππεῖς 

τὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ δὲ δισμύριοι. ΖΔέγεις σύ, 

ἴφη ὃ Κῦρος, ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι μεῖον ἢ τέταρ- 
Ὃν μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππικοῦ, πεζοὺς δὲ ἀμ- 

ρὶ τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν, ἔφη ὃ Κυαξάρης, οὐκ ὀλί- 
"οὺυς νομίξεις Περσῶν εἷναι οὺς σὺ φὴς ἄγειν; ᾿4λλ᾽ 

1 παρ᾽ ἑλλήσποντον Υ. 2 ἐμβαλεῖν ΗΙΟΒΑτΤαΒ. [ καὔστριον 
ἵἴῷ πα. 4 δισμυρίους “. ἕψεσθαι Βίδδπορ. 6 ροϑβὺ ἀσσύριος 
᾿α. αὐτὸς γ. 7 οὐχ ἐλάττους] οὐ μεῖον Υ. 8. ἅρματα δὲ οὐ 
εἴον (οτη. εὖ οἶδ᾽) γ. [[ οὐ πλείω ΧΖ. 9. δ᾽ οἴομαι Ἐ'. , γοῦν] 

Υὲ 6. 10 ἐμβάλλοι οοαά. ῥταρίοσ χ Εἰ, ᾿ λέγεις πολεμίους Υ. 
Ϊ εἰς οὔ. χὰ. [18 πλῆϑος φὴς γ. | ἱππηῖς μὲν γ. 14 ργροβϑὺ 
οξύόται ἃ. ἐγὼ μὲν οἴομαι γ. ᾿ γένοιτ᾽ γ. [[ ὡς ἐπὶ οοἀᾷᾶ. 
τδοίοῦ ὦ, ἴῃ αὑὸ ὡς, πως ἐκ Βτοιδθηρδοῃ. [ κἂν] καὶ Υ. 
ἢ πεζοὶ δὲ καὶ γ. 18 ἡμῖν οπι. Ὁ Ε΄. [ἢ τρίτον χα Πἰπά., ἢ 
ὺ τρίτον γ, ἢ τέταρτον Ηυρ. 19 σχεδὸν ἀμφί γ. 90 οὐκ 
ἴῃ. 5. 92] περσῶν 46]. Ἠαδτίτηδῃ. [| ἀγαγεῖν γ. 

Ἢ 

πὶ Η 



19 {π8. ἢ. ΘΑΡ;Ι, 

εἰ μὲν ἀνδρῶν προσδεῖ ἡμῖν, ἔφη ὁ Κῦρος. εἴτε καὶ 

μή, αὖϑις συμβουλευσόμεϑα᾽ τὴν δὲ μάχην μοι, ἔφην 

λέξον ἑχάστων ἥτις ἐστί. Σ,χεδόν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, 
πάντων ἡ αὐτή" τοξόται γάρ εἶσι καὶ ἀκοντισταὶ οἵ. 

τ᾽ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Κῦρος, 
ἀκροβολίξεσϑαι ἀνάγκη ἐστὶ τοιούτων γε τῶν ὅπλων 

8 ὄντων. ᾿Ανάγκη γὰρ οὖν, ἔφη ὁ Κυαξάρης" οὐχοῦν. 

ἐν τούτῳ μὲν τῶν πλειόνων ἡ νίκη πολὺ γὰρ ἂν 
ϑᾶττον οἱ ὀλίγοι ὑπὸ τῶν πολλῶν τιτρωσκόμενοι ἀνα- 

ι᾽0 λωϑείησαν ἢ οἱ πολλοὶ ὑπὸ τῶν ὀλίγων᾽ εἰ οὖν οὕτως 
ἔχει, ἔφη, ὦ Κῦρε, τί ἂν ἄλλο τις κρεῖττον εὕροι ἢ 
πέμπειν εἷς Πέρσας. καὶ ἅμα μὲν διδάσκειν αὐτοὺς. 

ὅτι εἴ τι πείδονται Μῆδοι, εἰς Πέρσας τὸ δεινὸν ἥξει, 
ἅμα δὲ αἰτεῖν πλέον στράτευμα; ᾿4λλὰ τοῦτο μέν, 

ι6 ἔφη ὃ Κῦρος, εὖ ἴσϑι, οὐδ᾽ εἰ πάντες ἔλθοιεν Πέρ- 
αι, πλήϑει γε οὐχ ὑπερβαλοίμεϑ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους. 

9 Τί μὴν ἄλλο ἐνορᾷς ἄμεινον τούτου; ᾿Εγὼ μὲν ἄν, 

ἔφη ὃ Κῦρος. εἶ σὺ εἴην, τάχιστ᾽ ἂν ὅπλα ποιοίμην 
πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν οἷάπερ ἔχοντες ἔρχον- 

90 ται παρ᾽ ἡμῶν οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι" ταῦτα 

. δ᾽ ἐστὶ ϑώραξ μὲν περὶ τὰ στέρνα, γέρρον δὲ εἰς τὴν 

σι 

1 ἀνδρῶν προσδεῖ ΧΥ, ἄνθρωπος δεῖ «. [ἔφη ὁ κῦρος 
οι. ΧΖ. ἢ εἴτε καὶ μὴ] εἴτε (εἴγε ὁ) καὶ μὴ ὁ κῦρος εἶπε χ, ὃ 
κῦρος εἶπε (εἴτε 6) “Ζ. 2 φοΐθ αὖϑις δα. καὶ χΖ. [} βουλεῦν 
σόμεϑια γ. ἢ μοι ἔφη λέξον Ζ, ἔφη λέξον μοι Β΄, λέξον ἔφη μοι Ὁ), 
μοι λέξον χ. 9 ἥτις ἑκάστων . 7 ὁ ̓ κυαξάρης ΟΤΏ. Ζ ῬΙπᾶ, 
8 μὲν ἐν τούτῳ 6, || ροβὺ μὲν δα 4. ἔφη ὁ κῦρος Υ. 11 ἔφη 
οἴη. ΧΖ. ᾿ εὕροι κρεῖττον Β. 192 ἐς Ζ. [[ πέρσαις Υ. 18 ῬῸὸ 
ἴσϑι δαα. ὅτι τὰ 10 γε οἵη. χζ. [ οὐκ ἂν ὑπερβαλοίμεϑα γΥ. 

ἝΝ ἐνορᾷς] τι σὺ ὁρᾶς Υ. 15 σὺ εἴην] ἔχοιμι “ οὐ Ε' (βρα 1. 
τῶϑ.). τάχιστ᾽ ἂν Ὁ, ὡς τάχιστα οδὗ. ᾿] ποιοίμην Υ, ἐποιούμην 
5 Π1πα., ἐποιησάμην χ. 19 ἔρχονται ἔχοντες (, ἔχοντες προσέρ- 
χονταᾶι γΥ. 820 παρ᾽ ΧΥ, οἴπερ ΑΗ, οἱ ὑπὲρ θὲς ὲ μὲν ΟΥη. 2. 

“4 
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ἀριστεράν, κοπὶς δὲ ἢ σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν. κἂν 

ταῦτα παρασκευάσης, ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς 

ἐναντίοις ἱέναι ἀσφαλέστατον, τοῖς πολεμίοις δὲ τὸ 
φεύγειν ἢ τὸ μένειν αἱρετώτερον. τάττομεν δέ, ἔφη, 

ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς μένοντας" οἵ γε μεντἂν 

αὐτῶν φεύγωσι, τούτους ὑμῖν καὶ τοῖς ἵπποις νέμο- 

μὲν, ὡς μὴ δχολάξωσι μήτε μένειν μήτε ἀναστρέφε- 

ὄϑαι. Κῦρος μὲν οὕτως ἔλεξε" τῷ δὲ Κυαξάρῃ ἔδοξέ 

τε εὖ λέγειν, καὶ τοῦ μὲν πλείους μεταπέμπσϑαι οὐκ- 
ἕτι ἐμέμνητο, παρεσχευάξετο δὲ ὅπλα τὰ προειρημένα. 
καὶ σχεδόν τε ἕτοιμα ἦν καὶ τῶν Περσῶν οἱ ὁμότιμοι 

παρῆσαν ἔχοντες τὸ ἀπὸ Περσῶν στράτευμα. ἐνταῦϑα 
δὴ εἰπεῖν λέγεται ὃ Κῦρος συναγαγὼν αὐτούς. Ἶ4ν- 

δρες φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς δρῶν αὐτοὺς μὲν καϑωπλισμέ- 

νους οὕτω καὶ ταῖς ψυχαῖς παρεσκευασμένους ὡς εἷς 

χεῖρας συμμείξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους 

ὑμῖν Πέρσας γιγνώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν 

ὡς ὅτι προσωτάτω ταχϑέντες μάχεσϑαι., ἔδεισα μὴ 
ὀλίγοι καὶ ἔρημον συμμάχων συμπίπτοντες πολεμίοις 

πολλοῖς πάϑοιτέ τι. νῦν οὖν, ἔφη. σώματα μὲν ἔχον- 
τὲς ἀνδρῶν ἥκετε οὐ μεμπτά᾽ ὅπλα δὲ ἔσται αὐτοῖς 

ὅμοια τοῖς ἡμετέροις" τάς γε μέντοι ψυχὰς ϑήγειν αὐ- 
--.- 

1 χοπὶς ἢ σάγαρις ϑυϊᾶαβΒ. 2. παρασκευάσῃ ΑἩ. 8. ἀσφα- 
λέστερον χ, ᾿ πολεμίοις] ἐναντίοις χ. ᾿| δὲ πολεμίοις Υ. 4 τά- 
ἕξομεν οὐ ὁ νεμοῦμεν ἈΙΟΠατᾶΒ. 9. μένειν] φεύγειν χα. 10 παρ- 
εὐχεύαζε γ. [11 .τε οτη. χ. [[ τῶν... 13 τὸ οἵω. ζ 12 ἀπὸ] 
τῶν χ, τῷ ΔΉ. [|| στρατεύματι “. ἡ ἐνταῦϑα δὴ εἰπεῖν λέγεται} 
ἔνϑα δὴ λέγει γ. 1ὅ ταῖς ψυχαῖς Υ, τῇ ψυχῇ ΧΑΗ, τὴν 
ψυχήν Ο( [|| εἰς οἵα. «. 18 ταχϑέντες ΧΙ), σταϑέντες 2, στάντες 
ΥΡ, 804 ἰγϑῆβρ. ροβὺ ὀλίγοι (19). 20 πάϑητέ χ. [νῦν μὲν 

Ῥ Χχ2. 91 οὐ μεμπτά Ἐ τοροῦ. ἴῃ τηᾶγρ. ᾿ μεμπτὰ δ᾽ ὅπλα 
2 αὐτῶν ϑήγειν γ. 
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τῶν ὑμέτερον ἔργον. ἄρχοντος γάρ ἐστιν οὐχ ἑαυτὸν 

μόνον ἀγαϑὸν παρέχειν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῶν ἀρχομένων 
ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. Ἵ 

Ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" οἱ δ᾽ ἤσϑησαν μὲν πάντες, 
νομίζοντες μετὰ πλειόνων ἀγωνιεῖσθαι εἷς δ᾽ αὐτῶν 

καὶ ἔλεξε τοιάδε. ᾿Αλλὰ ϑαυμαστά, ἔφη, ἴσως δόξω | 

λέγειν, εἰ Κύρῳ συμβουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, 

ὅταν τὰ ὅπλα λαμβάνωσιν οἱ ἡμῖν μέλλοντες συμμα-᾿ 

χεῖσϑαι" ἀλλὰ γιγνώσκω γάρ. ἔφη, ὅτι οἱ τῶν ἱκανω- 

τάτων καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν λόγοι οὗτοι καὶ μά- 
λιότα ἐνδύονται ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων᾽ καὶ δῶ-. 

ρά γε ἢν διδῶσιν οἱ τοιοῦτοι, κἂν μείω ἰὴ ότι, ὄντα᾽ 

ἢ τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων, ὅμως μείζονος αὐτὰ τιμῶνται. 

οἱ λαμβάνοντες. καὶ νῦν, ἔφη, οἱ ΕΟσΘΙ παραστάται, 

ὑπὸ Κύρου πολὺ μᾶλλον ἡσϑήσονται ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν παρα- 

καλούμενοι, εἴς τε τοὺς ὁμοτίμους καϑιστάμενοι βει 

βαιοτέρως σφίσιν ἡγήσονται ἔχειν τοῦτο ὑπὸ βασι- 

λέως τε παιδὸς καὶ ὑπὸ στρατηγοῦ γενόμενον ἢ εἰ ὑφ᾽ 

ἡμῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο. ἀπεῖναι μέντοι οὐδὲ 

τὰ ἡμέτερα χρή, ἀλλὰ παντὶ (ἐπι-) τρόπῳ δεῖ τῶν 
ἀνδρῶν ϑήγειν πάντως τὸ φρόνημα. ἡμῖν γὰρ ἔσται 

1 μα ΖῈ": {σὺ ἔργον Χ ΖΗ οὐκ αὐτὸν ἀγαϑὸν μόνον 
εἶναι Τὶ (860. Μαγομδηδίατη οὐκ αὖ. μό. ἀγ. εἶναι 10). ἶ 
οἴη. Υ, δὴ α. 8 ὅπως οι. α. 6 ϑαυμαστὰ μὲν γ. 1 κῦρον 
ΧΖΕΙ [τὸ οἵη. Υ. 8.συμμαχεῖσϑαι γΥ. 1Π] καὶ δῶρά γε ἣν Υ᾽) 
καὶ δῶρα ἢν χ, κἂν δῶρα 4 Ὠιπα. 123 κἂν γ, καὶ ἂν οϑὕ. ΠΙπά. 
19 μειξόνως Ζ. ᾿ τιμῶνται] τι ΒΆΡΕΙ ὧν ΑἩ. 14 παραστάται 
παρακληϑέντες γ. 18 ὑπὸ 560]. Ἠατίτηδη. ᾿} γιγνόμενον Υ 
19 ροϑὺ ἡμῶν 4αα. εἰς γ. Ι γίγνοιτο] ἄ ἄγοιντογ. 20 «ἐπι; Ξ5,τρόπῳ. 
ΘρῸὸ οὗ ΚΡ 2, 8ὅ, παντὶ τρόπῳ 46]. Τήποκο αὖ ρ]οββθχηδ αι 
γοσθη πάντως ΘΧΡ]ἰοαῃ ἀδτη ΤΩΘΥΡῚΩ δαρϊούστχῃ. 91 τὰ 
φρονήματα Υ. 

τοῦτο χρήσιμον ὅ, τι ἂν οὗτοι βελτίονες γένωνται. 
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Οὕτω δὴ ὃ Κῦρος καταϑεὶς τὰ ὅπλα εἰς τὸ μέσον 

καὶ συγκαλέσας πάντας τοὺς Περσῶν στρατιώτας ἔλεξε 
τοιάδε. ἄνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ ἔφυτε ἐν τῇ αὐτῇ 
ἡμῖν καὶ ἐτράφητε, καὶ τὰ σώματά τε οὐδὲν ἡμῶν 

χείρονα ἔχετε. ψυχάς τε οὐδὲν κακίονας ὑμῖν προσ- 

ἤχει ἡμῶν ἔχειν. τοιοῦτοι δ᾽ ὄντες ἐν μὲν τῇ πατρίδι 

οὐ μετείχετε τῶν ἴσων ἡμῖν, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπελαϑέν- 

τὲς ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκην ὑμῖν εἶναι πορί- 
ξεσϑαι. νῦν δὲ ὅπως μὲν ταῦτα ἕξετε ἐμοὶ μελήσει 

σὺν τοῖς ϑεοῖς" ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσϑε, λαβοῦσιν 
ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν εἰς τὸν αὐτὸν ἡμῖν κίνδυ- 
νον ἐμβαίειν, χαὶ ἄν τι ἐκ τούτων καλὸν χἀγαϑὸν γί- 

γνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσϑαι. τὸν μὲν οὖν πρό- 

σϑεν χρόνον ὑμεῖς τε τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ ἦτε καὶ 

ἡμεῖς, καὶ εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε, οὐ- 
δὲν ϑαυμαστόν᾽ οὐ γὰρ ἦν ὑμῖν σχολὴ ὥσπερ ἡμῖν 

τούτων ἐπιμελεῖσϑαι᾽ ἐν δὲ ταύτῃ τῇ ὁπλίσει οὐδὲν 

ἡμεῖς ὑμῶν προέξομεν. ϑώραξ μὲν γὰρ περὶ τὰ στέρνα 

ἁρμόττων δχάστῳ ἔσται. γέρρον δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ, 

ὃ πάντες εἰϑίσμεϑα φορεῖν, μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν 

τῇ δεξιᾷ, ἧ δὴ παίειν τοὺς ἐναντίους δεήσει οὐδὲν 
φυλαττομένους μή τι παίοντες ἐξαμάρτωμεν. τί οὖν 

1 χαϑεὶς “2. [ εἰς τὸ μέσον οτη. ΧΖ. 2 ἔλεγε ΧΖ. 9. τοι- 
αὔτα Εἰ. ᾿ πέρσαι οτα. Π)., Εἰ. ἴῃ τηᾶτσ. 4 ἡμῖν χώρᾳ γα. ᾿᾿ τὰ 
ὉΤη. Εἰ, | τὲ] γε χζ. ᾿ ἡμῶν οὐδὲν γ. ὅ χεῖρον “. ᾿ ὑμῖν] ὑμᾶς γ. 

πῷ. Π λαβόντας χα. 11 γοβὺ ἔχομεν δα. καὶ εἴ τι χείρονες 
ἡμῶν ἐστέ χα, ἴῃ ταᾶτρ. Εἰ. ᾿ κίνδυνον ἡμῖν α. 19 καὶ ἄν] κἂν 
ἵπ τηᾶτρ. ᾿᾿ ἴῃ ὑθχύιθ ταϑασατη παροὺ. ᾿ τις ἐκ τούτων καλὸς 
κἀγαϑὸς γὺ. 1Ὁ χείρονες Υ. [| ἡμῖν χ. 16 ὥσπερ] ὡς χΖ. 
1 ταύτῃ] τῇδε γ. 18 ὑμῶν οπι. “. ᾿}ὶ γὰρ Υ, γε χα. 90 ὃ... 
πεν Ἃ6]. ποκα. 21 δὴ] δεῖ Εὖ, οτι. νυ. ᾿ δεήσει οἵη. χ. 

παίσαντες Υ (1. τηᾶτο. παίοντες ἘΝ. 
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ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου διαφέροι ἡμῶν πλὴν τόλ- 

μῃ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν ἧττον προσήκει ἢ ἡμῖν ὑποτρέ- 

φεῦϑαι. νίκης τε γὰρ ἐπιϑυμεῖν, ἣ τὰ καλὰ πάντα 

καὶ τἀγαϑὰ κχτᾶταί τε καὶ σῴξει. τί μᾶλλον ἡμῖν ἢ 
ὑμῖν προσήκει; κράτους τε. ὃ πάντα τὰ τῶν ἡττόνων 

τοῖς κρείττοσι δωρεῖται. τί εἰκὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ καὶ 

ὑμᾶς τούτου δεῖσϑαι; τέλος εἶπεν. ᾿Δκηκόατε πάντα" 
ὁρᾶτε τὰ ὅπλα᾽ ὃ μὲν χρήζων λαμβανέτω ταῦτα καὶ 

ἀπογραφέσϑω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἷς τὴν ὁμοίαν τά- 
ἕξιν ἡμῖν. ὅτῳ δ᾽ ἀρκεῖ ἐν μισϑοφόρου χώρᾳ εἶναι, 
καταμενέτω ἔν τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. ὃ μὲν οὕτως 

εἶπεν. ἀκούσαντες δὲ οἱ Πέραν ἐνόμισαν, εἰ παρα- 

καλούμενοι ὥστε τὰ ὅμοια πονοῦντες τῶν αὐτῶν τυγ- 

χάνειν μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν, δικαίως ἂν διὰ 

παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀμηχανοῦντες βιοτεύειν. οὕτω δὴ 

ἀπογράφονται πάντες ἔλαβόν τε τὰ ὅπλα πάντες. ᾿ 

Ἐν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προσιέναι; 
παρῆσαν δὲ οὐδέπω. ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὃ Κῦρος ἀδ- 

κεῖν μὲν τὰ σώματα τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἰσχύν, διδά- 

ὄκειν δὲ τὰ ταχτικά, ϑήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἷς τὰ πο- 
λεμικά. καὶ πρῶτον μὲν λαβὼν παρὰ Κυαξάρου ὑπητ 

ρέτας προσέταξεν ἑχάστοις τῶν στρατιωτῶν ἱκανῶς 

1 ἕτερος ἐν τούτοις ἑτέρου διαφέρει (οτα. ἡμῶν) Ἐ᾿. ἡμῶν 
διαφέροι Ὁ (866. Ματομϑηί). [[ πλῆν εἰ χα. ᾿ τόλμης Υγ. 2 προῦ- 
ἥκει ἥττονα ἡμῶν παρέχεσϑαι γ. ᾿ ὑποστρέφεσϑαι χ. ὃ πάντα 
ΟἸΏ. Υ͂. 6 μᾶλλον ροϑὺ ὑμᾶς γϑη8ρ. Χ. 7 εἰπεῖν ΕἘΡΙ. 
9 ἀπογραφέτω χ. 10 εἶναι] ἰέναι χα. 18 τῶν αὐτῶν] ὁμοίων 
α. [ τ. αὐτῶν... 14 ποιεῖν γ, ὁμοίως βιοτεύευν τυγχάνοιεν μὴ 
ἐθέλοντες ταῦτα χ ΑΗ. 14 ϑελήσουσιν γ. 15 καὶ οὕτω 
ΑΟΘΈΕΠοΟ. 16 ἔλαβόν γ, ἀνελάβοντό Χ. 17 μὲν οι. Ἐ΄ 
18 οὔπω γΥ. 198 πρὸς ἰσχύν Β., 920 ρῥτίυβ δὲ] τε 2. [Π Ῥοβύ. δὲ] 
ἘΣ᾿ 92. ἱκανοὺς οοαάα., οοΥΥ. Οδβύδ!ο. 

ἢ 
" 
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ὧν ἐδέοντο πάντα πεποιημένα παρασχεῖν" τοῦτο δὲ 
παρασχευάσας οὐδὲν αὐτοῖς ἐλελοίπει ἄλλο ἢ ἀσκεῖν 

τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, ἐκεῖνο δοκῶν καταμεμαϑηκέναι 

ὅτι οὗτοι χράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἱ ἂν ἀφέμενοι 

τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν ἐπὶ ἕν ἔργον τρά- 
πῶνται. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολεμικῶν περιξλὼν καὶ 

τὸ τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκοντίῳ κατέλιπε τοῦτο μόνον 

αὐτοῖς τὸ σὺν μαχαίρᾳ καὶ γέρρῳ καὶ ϑώρακι μάχε- 

σϑαι ὥστε εὐϑὺς αὐτῶν παρεσκεύασε τὰς γνώμας ὡς 

ὁμόσε ἱτέον εἴη τοῖς πολεμίοις. ἢ ὁμολογητέον μηδε- 
νὸς εἶναι ἀξίους συμμάχους" τοῦτο δὲ χαλεπὸν ὁμο- 
λογῆσαι οἵτινες ἂν εἰδῶσιν ὅτι οὐδὲ δι᾽ ἕν ἄλλο τρέ- 
φονται ἢ ὅπως μάχωνται ὑπὲρ τῶν τρεφόντων. ἔτι 

δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων ἂν ἐγγέ- 

νῶνται ἀνθρώποις φιλονικίαι. πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσι 

ταῦτ᾽ ἀσκεῖν, ἀγῶνάς τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων 

ὁπόσα ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσϑαι ἀγαϑὸν εἷναι ὑπὸ στρα- 
τιωτῶν καὶ προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν παρέχειν ἑαυτὸν 

εὐπειϑῆ τοῖς ἄρχουσι καὶ ἐϑελόπονον καὶ φιλοχίνδυ- 

νὸν μετ᾽ ᾿εὐταξίας καὶ ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν 

καὶ φιλόκαλον περὶ ὅπλα καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς 

τοιούτοις, πεμπαδάρχῳ δ᾽ αὐτὸν ὄντα οἷόνπερ τὸν 
ἀραϑὸν ἰδιώτην καὶ τὴν πεμπάδα εἰς τὸ δυνατὸν τοι- 

1 παρέχειν γ. 33. ἄλλο ἐλελοίπει Υ. 7 τῷ τόξω (ἃ αποαὰθ 
οὗ τῷ ἀκοντίῳ ἢ. 8. τὸ σὺν] τὸ συνὸν τοῖς στρατιώταις ϑυϊὰ 
10 εἴη] ἐπὶ γ. [ μηδενὸς ΧΖ. 11 ἀξίους εἶναι γ. [[ τουτὶ α 

μαχοῦνται χα. 14 ἐγγένηται ἀνϑιρώποις φιλονεικία Υ 
γένωνται ἀνϑρώποις φιλονεικίαι, οοττν. Ηρ. 16 τε οτὴ. Ἐ΄. 
18 καὶ προεῖπε τάδε] ἃ δὲ προεῖπε τάδε ἦν γ. ᾿ μὲν ἀγαϑόν χ. ἢ 
ἑαυτὸν παρέχειν οοἀα. ρῥταρίοι ΕΠ. 99 πενταδάρχῳ οὐ 98 πεν- 
τάδα ΑἩ οοτ. αὐτὸν γ, ἑαυτὸν ΧΑΉ, ἑαυτῷ α. 

10 

τῷ [Ὁ] 
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αύτην παρέχειν, δεκαδάρχῳ δὲ τὴν δεχάδα ὡσαύτως, 

λοχαγῷ δὲ τὸν λόχον, καὶ ταξιάρχῳ ἀνεπίκλητον αὐ- 

τὸν ὄντα ἐπιμελεῖσϑαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρχόντων 
ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν ἂν ἄρχωσι παρέξουσι τὰ δέοντα 
ποιοῦντας. ϑλα δὲ προύφαινε τοῖς μὲν ταξιάρχοις ὡς 

τοὺς κρατίστας δόξαντας τὰς τάξεις παρεσκευάσϑαι χιυ- 

λιάρχους ἔσεσϑαι. τῶν δὲ λοχαγῶν οἱ χρατίστους δό- 

ξαιεν τοὺς λόχους ἀποδεικνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρ-. 

χῶν χώρας ἐπαναβήσεσϑαι, τῶν δ᾽ αὖ δεκαδάρχων. 

τοὺς χρατίστους εἷς τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστή- 

σεσϑαι. τῶν δ᾽ αὖ πεμπαδάρχων ὡσαύτως εἷς τὰς τῶν 

δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν ἰδιωτῶν τοὺς χρατιστεύον- 

τας εἷς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τού- 

τοις τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν ϑεραπεύεσϑανι ὑπὸ τῶν 

ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ χαὶ ἄλλαι τιμαὶ αἱ πρέπουσαι 
ἑχάστοις συμπαρείποντο. ἐπανέτεινε δὲ καὶ μείξονας 

ἐλπίδας τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι 

χρόνῳ ἀγαϑὸν μεῖξον φανοῖτο. προεῖπε δὲ νυικητήριο 

καὶ ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις, καὶ ταῖς 

δεκάσιν ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν, αἱ ἂν φαίνωνται 

1 δεχάδα, ὡσαύτως δὲ λοχαγῷ Υ. 2 λοχαγῷ] λόχῳ ΑΗ.᾿ 
καὶ] ὡς δ᾽ αὕτως γ. 1 Ῥοβὺ ταξιάρχῳ δἀα. ὡς δ᾽ αὕτως τῶ: 
ἄλλων ἀρχόντων ἑκάστῳ Ἐ (ἑκάστῳ διΐθ τῶν 1)). |} ἀνεπίπληκ 
τον ΕΟ. ὃ αὑτῷ γ, αὑτὸν χ, αὑτῶν «. 4 αὖ ὧν] αὐτῶν “5. 
ἂν ἄρχωσι Ὁ, ἄρχωσι ΟῊΕ, ἄρχουσι γΑ. ὅ προύφηγνε Υ Εἰ. 
μὲν οἵα. χα. [[| ὡς Β606]. Ἡδυέτηδη. [|[ ὡς... 6 κράτιστα 6. 
παρεσχευάσϑαι) οἱ κρατίστας δόξαιεν (-διεν ΕἾ) τὰς τάξεις παρὰ 
σκευάσαι Υ. Ὁ δόξοντας 2. ἴ κράτιστα χα. δόξαιεν 2. 8 ταξι 
αρχῶν 5. 12 δεχκαδαρχῶν 2, δεκαρχῶν Σ, δεκάρχων Ὁ). 18 πεντὰ 
δαρχῶν χα. ᾿ δὲ οτη. οὗ τούτοις πᾶσι ἃ. 14 τὸ ϑεραπεύεσϑα 
Ἡδτίχαδη. 16 ἐπανετείνοντο. .. μείζονες ἐλπίδες ΧΑ. 7 
νου] ἔπαινοί τε χὰ ϑυϊᾶδβ Ῥαπίασί 65. ] καὶ εἴ τι ϑυϊᾶδε 
18 ἀγαϑὸν εἶναι μεῖξον 2 Ε!. [} φαίνοιτο οοαά. βαϊαδ8, φανοῖτο ΟοὈϑί 
φανῶσι Ἠαετίτηδη. 320 πεντάσιν ΑΗ οογ. [| αἵ ἂν Ὀϊπά., ἐάν οοἂᾶ 
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εὐπιστόταται τοῖς ἄρχουσιν οὖσαι χαὶ προϑυμότατα 

ἀσκοῦσαι τὰ προειρημένα. ἦν δὲ ταύταις τὰ νικητή- 

ρια οἷα δὴ εἷς πλῆϑος πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προεί- 
ρητό τε καὶ ἠδκεῖτο ἡ στρατιά. σκηνὰς δ᾽ αὐτοῖς κατ- 

εσχεύασε,. πλῆϑος μὲν ὅσοι ταξίαρχοι ἦσαν, μέγεϑος 

δὲ ὥστε ἱκανὰς εἶναι τῇ τάξει ἑκάστῃ ἡ δὲ τάξις ἦν 

᾿ἑχατὸν ἄνδρες. ἐσκήνουν μὲν δὴ οὕτω κατὰ τάξεις" 

ἐν δὲ τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν ἐδόκουν μὲν αὐτῷ ὠφελεῖσϑαι 
πρὸς τὸν μέλλοντα ἀγῶνα τοῦτο ὅτι ἑώρων ἀλλήλους 

ὁμοίως τρεφομένους καὶ οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειονε- 

ξίας ὥστε ὑφίεσϑαί τινας κακίω ἕτερον ἑτέρου εἶναι 

πρὸς τοὺς πολεμίους. ὠφελεῖσϑαι δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ 

χαὶ πρὸς τὸ γιγνώσκειν ἀλλήλους ὁμοῦ σκηνοῦντες. 

ἐν δὲ τῷ γιγνώσκεσϑαι καὶ τὸ αἰσχύνεσϑαι πᾶσι δο- 

γεῖν πῶς μᾶλλον δοχοῦσιν, ὥσπερ οἱ ἐν σκότει ὄντες. 

ἐδόχουν δ᾽ αὐτῷ καὶ εἰς τὸ τὰς τάξεις ἀκριβοῦν με- 

γάλα ὠφελεῖσϑαι διὰ τὴν συσκηνίαν. εἶχον γὰρ οἱ 
μὲν ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κεκοσμημένας 

ὥσπερ ὁπότε εἷς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις. οἱ δὲ λοχαγοὶ 

τοὺς λόχους ὡσαύτως. οἱ δὲ δεκάδαρχοι δεκάδας, πεμ- 

πάδαρχοι πεμπάδας. τὸ δὲ διακριβοῦν τὰς τάξεις σφό- 

1 οὖσαι γῷ, εἶναι 2. ἢ. ταύταις τὰ χγ, ταῦτα 2. 4 ἤσκητο 
ἘΝῚ] ἡ στρατιά] ὑπὸ τῆς στρατιᾶς γΥ. θ᾽ ὥστε] ὡς Ε΄. || ἑκάστῃ: 

δὲ γ. ἑκάστη δὲ χ, ἑκάστη δ᾽ ἡ 2. 8 τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν] 
τὸ ὁμοσχηνοῦν Υ. 11 τινὰς Ηρ. τινὰ οοαὰ. ϑυϊά. κακίω 
ἕτερον ἑτέρου ΧΥ, κακιώτερον ἑτέρου ΔΗ ϑυϊάᾶ., κακίω ἑτέρου Ο. 
18 γινώσκεσϑαι ἀλλήλοις (οὖς Ε) ὁμοσκηνοῦντες Υ. 14 ἐν 
γὰρ τὸ γιγνώσκεσθαι γ. πᾶσιν ἐδόκει ΧΥ. 1ὅ ἀγνοοῦντες 
πἰὰ 10 οἱ οὔ. ΧΖ. 17 καὶ εἰς τὸ τὰς] εἰς τὸ καὶ χΖ. ἢ 

μέγα γ. 18 ὁμοσκηνίαν γΥ. 19 κεκοσμημένας Ἐπ, κοιμωμένας 
σοὺ, 21 οἱ δεκάδαρχοι τὰς δεκάδας καὶ οἱ πεμπάδαρχοι τὰς 

μπάδας γ. ᾿ὶ πεντάδαρχοι πεντάδας ΑΗ οοτ. 939. ἀχριβοῦν τ. 

κεῖ μᾶλλον ἐγγίγνεσϑαι, οἱ δ᾽ ἀγνοούμενοι ῥᾳδιουρ-- 

20 
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δρα ἐδόκει αὐτῷ ἀγαϑὸν εἶναι καὶ εἰς τὸ μὴ ταράτ- 
τεῦσϑαν καὶ εἰ ταραχϑεῖεν ϑᾶττον καταστῆναι, ὥσπερ, 

γε καὶ λέϑων καὶ ξύλων ἃ ἂν δέῃ συναρμοσϑῆναι, ἔστι, 

κἂν ὁπωσοῦν χαταβεβλημένα τύχῃ, συναρμόσαι αὐτὰ 

εὐπετῶς, ἂν ἔχῃ γνωρίσματα ὥστ᾽ εὔδηλον εἶναι ἐξ 
ὁποίας ἕκαστον χώρας αὐτῶν ἐστιν. ἐδόκουν δ᾽ ὠφε- 
λεῖσϑαι αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ ἧττον ἀλ- 
λήλους ϑέλειν ἀπολιπεῖν, ὅτι ἑώρα καὶ τὰ ϑηρία τὰ 
συντρεφόμενα δεινὸν ἔχοντα πόϑον, ἤν τις αὐτὰ δὲ- 
ασπᾷ ἀπ’ ἀλλήλων. ἐπεμέλετο δὲ καὶ τούτου ὃ Κῦρος 
ὅπως μήποτε ἀνίδρωτοι γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ 

τὸ δεῖπνον εἰσίοιεν. ἢ γὰρ ἐπὶ ϑήραν ἐξάγων ἱδρῶτα 

αὐτοῖς παρεῖχεν, ἢ παιδιὰς τοιαύτας ἐξηύρισκεν αἵ 
ἱδρῶτα ἔμελλον παραδχήσδειν, ἢ καὶ πρᾶξαι εἴ τι δεόμενος 
τύχοι. οὕτως ἐξηγεῖτο τῆς πράξεως ὡς μὴ ἐχανίοιεν 

ἀνιδρωτί. τοῦτο γὰρ ἡγεῖτο καὶ πρὸς τὸ ἡδέως ἐσϑί: 

εἰν ἀγαϑὸν εἶναι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν καὶ πρὸς τὲ 

δύνασϑαι πονεῖν, καὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις δὲ πραοτέρους 

εἶναι ἀγαϑὸν ἡγεῖτο τοὺς πόνους εἶναι, ὅτι καὶ οἱ 
ἵπποι συμπονοῦντες ἀλλήλοις πραότεροι συνεστήκασι 
πρός γε μὴν τοὺς πολεμίους μεγαλοφρονέστεροι γέ: 

γνονται οἱ ἂν ξυνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἠσκηκότες. 

Κῦρος δὲ αὑτῷ σκηνὴν μὲν κατεσκευάσατο ὥστι 

2 εἰ] εἰς τὸ εἰ Υ. ὃ ἃ ἂν ΧΥ, ἂν Ζ. 4 αὐτὰ] ταῦτα 
ἂν ΧΖ, ἢν Υ. 6 χώρας ἕκαστον Υ. 7 καὶ τὸ πρὸς τὸ 
ἂν ἐθέλειν γ. ᾿ ἀπολιπεῖν ΧΕΓΉΗ, ἀπολείπειν Δ Ὁ. 9 συν 

τρεφόμενα] ὁμοῦ τρεφόμενα Υ. ᾿ διασπάσῃ Ἐ.. 10 τούτου 
τοῦδε Υ. 17 πρὸς τὸ ἄριστον δυ]ϊα. 12 ἐπὶ τὸ δεῖπνον Υ. 
αὐτοὺς ἐξάγων Υ. 14 παρέχειν χα. ᾿ πράξας χ48. || εἴ τ' 
ἄλλο γ. 106 ἡγεῖτο γΥ, ἤδει χαβ. 18 πονεῖν] τι ποιεῖν. 19 ὁ 
οἵα. ΕἸ. 20 οἱ συμπονοῦντες [ἴποῖο. [[ πραότερον ΧΕΑΗ͂ 
92 ξυνείδωσιν γΥ. 2328 δὲ αὑτῷ χΟ, δὲ αὐτός γΥ. |] μὲν οτῃ. Υ. 

ο Φι 
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ἱκανὴν ἔχευν οἷς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον. ἐκάλει δὲ ὡς 
τὰ πολλὰ τῶν ταξιάρχων οὔς καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἷς 
ναι, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεχαδάρ- 
χῶν τινὰς καὶ τῶν πεμπαδάρχων ἐκάλει, ἔστι δ᾽ ὅτε 

καὶ τῶν στρατιωτῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ πεμπάδα ὅλην 

χαὶ δεκάδα ὅλην καὶ λόχον ὅλον χαὶ τάξιν ὅλην. ἐκά- 
λὲι δὲ καὶ ἐτίμα ὁπότε τινὰς ἴδοι τοιοῦτόν τι ποιή- 

ὅαντας ὃ πάντας ἐβούλετο ποιεῖν. ἦν δὲ παρατιϑέ- 

μενα ἀεὶ ἴσα αὐτῷ τε καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ δεῖς 
πνον. καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑπηρέτας ἰδο- 
μοίρους πάντων ἀεὶ ἐποίει" οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμᾶν 
ἄξιον ἐδόκει αὐτῷ εἶναι τοὺς ἀμφὶ τὰ στρατιωτικὰ 
πηρέτδὃς οὔτε κηρύχων οὔτε πρέσβεων. καὶ γὰρ πι- 

στοὺς ἡγεῖτο δεῖν εἶναι τούτους καὶ ἐπιστήμονας τῶν 
στρατιωτικῶν καὶ συνετούς, προσέτι δὲ καὶ σφοδροὺς 

καὶ ταχεῖς καὶ ἀόκνους καὶ ἀταράχτους. πρὸς δ᾽ ἔτι 
ἃ οἱ βέλτιστοι νομιξζόμενοι ἔχουσιν ἐγίγνωσκεν ὁ Κῦ- 

ρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν, καὶ τοῦτο ἀσκεῖν ὡς 
9 » “ Ἁ ἤ ’ "ηδὲν ἀναίνοιντο ἕργον, ἀλλὰ πάντα νομίζοιεν πρέ- 

δὺν αὑτοῖς πράττειν ὅδαπερ ὁ ἄρχων προστάττοι. 

ὃς ἱκανὴ εἴη γΥ, ἱκανὴν ὥστε ἔχειν οὺς (βου Ὠ οἷς, οοὗ. οὗς) 
ἀλοίη Ο. Μδγ οἴ. Αῃ. Υ 6, 80. ῬΡ]αὐ. Ιοσ. ΙΧ 8178. Ῥμαδϊᾶτοβ 
ὅδ. 1 ἐπὶ τὸ δεῖπνον γΥ. 2 ταξιαρχῶν χα.}} αὐτῷ] αὐτοῖς 2. 
' καὶ τῶν λοχαγῶν οἷη. χΖ. ᾿ δεκαδαρχῶν οὗ 4 πενταδαρχῶν 
ᾷ. ᾿ ἔστι ὅτε (οτη. δ᾽) Ε΄. [ ἔστι... στρατιωτῶν Η ἴῃ τιϑτρ', 
Οϑὺ πεμπάδα ὅλην ὑτδηβρ. χ. ὅ τὴν πεντάδα χε. ᾿ ὅλην 
κάλει δὲ γ. 6 καὶ δεκάδα... τάξιν ὅλην οι. ΧΑΉΗ, καὶ 
όχον.... ὅλην οτι. (. 7 ἐτίμα καὶ χγΥ. ᾿ ὀτέ α. [|| τοιοῦτο 
ΑΗ, καὶ τοῦτο Π. 8 πάντας Υ, αὐτὸς οοὗ. [ ἂν ἐβούλετο 
ἃτύτηδη. ᾿ τὰ μὲν γ. 9. ἐπὶ τὸ δεῖπνον Ε΄. 11 ἀεὶ πάντων Υ, 
ἄντων Εἰ. | ἐποιεῖτο χΖβ. 1 προσέτι] ἔτει γ. 106 ἀταράχους 
φὸς δὲ τούτοις ὅσα οἱ βέλτιστοι γ. 18 τοῦτο] τὸ Ε. 90 αὐὖ- 
γἷς 2. ᾿ ὅσα περ] ὅσα ἂν γ. [ ἄρχων (οτι. ὃ) 2. 

ΧΘΠΟΡΙΝ. Τπιβὲϊξ. Ογσὶ. ἘΔ. πιδῖοσ. θ 

δ] 
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Ὑστάσπας ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿Α4λλ᾽ ὁποῖον μέν τινε 

ΒοΒηθίἄογθχῃ, δοκοίη γ. || ἐκέλευσα χα. 

Ϊ 
] ] 

80 18. 11. ΟΑΡ. Π. 

᾿Δεὶ μὲν οὖν ἐπεμελεῖτο ὁ Κῦρος, ὁπότε συδσκη- 

νοῖεν, ὅπως εὐχαριστότατοί τε ἅμα λόγοι ἐμβληϑήσον- 

ται καὶ παρορμῶντες εἷς τὸ ἀγαϑόν. ἀφίκετο δὲ καὶ εἰς 

τόνδε ποτὲ τὸν λόγον. ρά γέ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐν- 
δεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαίνονται εἶναι οἱ ἕταῖ- 

ρον ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, 1 

οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαιί 

οὔτε ὅταν ἀγωνίξεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους δέῃ; κα 

ἔσονται εἰς τοὺς πολεμίους οὔπω ἔγωγε ἐπίσταμαι" ἐϊ 

μέντοι τῇ συνουσίᾳ δύδκολοι ναὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς ἔνιο 
αὐτῶν φαίνονται. πρῴην μέν γε, ἔφη, ὁ Κυαξάρη! 
ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑκάστην ἱερεῖα, καὶ ἐγένετι 

κρέα ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ καὶ πλείω τὰ περιφερό 
μενα. χαὶ ἤρξατο μὲν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὃ μάγειρος τὴν πρῶ 
την περίοδον περιφέρων" ὅτε δὲ τὸ δεύτερον εἰσῇξ 
περιοίσων, ἐκέλευσα ἐγὼ ἀπὸ τοῦ τελευταίου ἄρχεσϑο 
καὶ ἀνάπαλιν φέρειν. ἀνακραγὼν οὖν τις τῶν χατ 

μέσον τὸν κύκλον κατακειμένων μδῥνμν Μὰ Δι 
ἔφη, τῶνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστίν, εἴγε ἀφ᾽ ἡμῶν 7 
τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. χαὶ ἐγὼ ἀκοῖ 

όας ἠχϑέσϑην τε, εἴ τι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν, καὶ ἐκάλεσ 

᾿ 

2 εὐχαριτώτατοι 

Ἠατίταδη 

ροεὺ 
ϑῥθρῃμαπυση. 

8. δὲ 
Ε΄, 
οὖν δ᾽ οὖν 20) ὁ (οτα. 6). δ εἶναι οτι. ΟΣ ΤΠ οἱ οτα. Χ. || ἕτερον Χ 

{ διοίσουσιν γ. 9 ὁ 864. δἃηΐθ ὑστάσπας ΧΥ. [| ὑστάσπης ΧΕ 
1 ἔνιοι αὐτῶν] ἤδη αὐτῶν Ε΄, αὐτῶν ἤδη Ὁ. 12 ὁ] ὅτε 
τότε (88 κυαξάρης τότε Ο) “. |} ἔπεμψεν ὃ κυαξάρης ᾿ 
19 ἐγένοντο Ζ. 14 κρέα “Ῥοβὺ τρία ὑγδη80. τ Ϊ ἢ ΟἸΏ.᾿ 
1ὅ μὲν δὴ γ. [[|ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁ μάγειρος Υ. 16 περιΐει εἰσοίσων Χ 
18 πάλιν 2. 19 ἀνακειμένων ΧΥ. 20 εἴγε] εἰ γ. 2] οὗ 
εἷς ΑΗ. 22 τε οἵη, ΧζΖ. ! τις μεῖον δοκοίη Ἠδτίτηδῃ Ρε 
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εὐθὺς αὐτὸν πρὸς ἐμέ. ὃ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως 

ὑπήκουσεν. ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἧκε πρὸς ἡμᾶς, 
ἅτε οἴομαι ὑστάτους λαμβάνοντας, τὰ σμικρότατα λελειμ- 

μένα ἦν. ἐνταῦϑα δὴ ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαϑεὶς δῆλος ἦν 

καὶ εἶπε πρὸς ἑαυτόν, Τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληϑέν- 

τὰ δεῦρο τυχεῖν. καὶ ἐγὼ εἶπον, ᾿4λλὰ μὴ φρόντιξε" 

χὐτίκα γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν ἄρξεται καὶ σὺ λήψῃ τὸ μέ- 

στον πρῶτος. καὶ ἐν τούτῳ περιέφερε τὸ τρίτον, 

ἧπερ δὴ λοιπὸν ἦν τῆς περιφορᾶς" κἀκεῖνος ἔλαβε, κἀτ 
ἴδοξεν αὑτῷ μεῖον λαβεῖν" κατέβαλεν οὖν ὃ ἔλαβεν 

ὃς ἕτερον ληψόμενος. καὶ ὁ ἄρταμος οὐδὲν οἰόμενος 

τὐτὸν ἔτι δεῖσϑαι ὄψου, ὥχετο παραφέρων πρὶν λαβεῖν 

οὐτὸν ἕτερον. ἐνταῦϑα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε τὸ 

τάϑος ὥστε ἀνήλωτο μὲν αἰτῷ ὃ εἰλήφει ὄψον, ὃ δ᾽ 
τι αὐτῷ λοιπὸν ἦν τοῦ ἐμβάπτεσϑαι, τοῦτό πως ὑπὸ 

οὔ ἐχπεπλῆχϑαί τε καὶ τῇ τύχῃ ὀργίξεσϑαι δυσϑετού- 

νος ἀνέτρεψεν. ὃ μὲν δὴ λοχαγὸς ὁ ἐγγύτατα ἡμῶν 
᾿ δὼν συνεκρότησε τὼ χεῖρε καὶ τῷ γέλωτι εὐφραίνετο. 

ἃ μέντοι, ἔφη, προδεποιούμην βήττειν᾽ οὐδὲ γὰρ 
τὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα κατασχεῖν. τοιοῦτον μὲν 

ἡ ὅσοι ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω. ἐπὶ 

ῷ ὑπήκουεν το ὃ. οἶμαι Υ» Ηδτγύμηδη οτμ. ᾿ σμικρότατα Υ. 
Ῥοβύ. ἦν] ἐγένετο γ. ὅ αὐτὸν χΧΖ. 6 δεῦρο τυχεῖν Υ, 
ὑτεροτυχεῖν ΧΖ.  ροβὺ ἡμῶν δαα. αὖ φὈϊπά., αὐτὸς Ἐ. 
πρῶτος Ροβὺ σὺ (1) ὑγτϑηβρ. γ2. Ι τοσούτῳ γ. 9. κατίολ..». 
} οὖν] μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος. ὡς δ᾽ ὁ τρίτος ἔλαβε καὶ ἔδοξεν 
ὑτὸν μεῖξον ἑαυτοῦ λαβεῖν, καταβάλλει γ. || αὐτῷ χα. 11 ἄρ- 
ὑμιηὰ μάγειρος γ. οὐδὲν Ροβὺ αὐτὸν ἰτϑπβρ. ΧΖ. 12. ἔτι) 

δεῖσθαι ἔτι Ε΄. 1 αὐτῷ οπι. ΖΦ) πὰ. ἢ ρΡοβύ. ὃ ομι. Ζ. ἢ 
ἔπι , δέ τι ΔΕ), δὲ ἔτι γ. 14 ἐμβάψασϑαι χ. 16 ὀργί- 
σϑαι τῇ τύχῃ οὐδ δία θα Υ. 17 ἀνέστρεψεν 2, ἀνέστρε- 
ΠΧ. 18 συνεκρότησέν μὲ Ἐς || γέλωτι... 30 γέλωτα οι. 2. 
“ταχεῖν. ΑΗ, κατέχειν τὸν γέλωτα γΥ-. μὲν δὴ] μέντοι Υ. 
. ἕνα] ἕν λέγω γ. || ἐπιδεικνύω ἔφη ΔΟῊΗ οοΣ. 

6 

{ 
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6 μὲν δή τούτῳ ὥσπερ εἴκὸς ἐγέλασαν. ἄλλος δέ τις 

σι 

Ὶ 

““4]ι:ιῳΡρ 

" ὡλ 

20 

, πείϑεσθϑαι γ. | νῦν μὲν Ἐ΄. 21 οὐχ ἐᾷ ΥὙ, οὐ καὶ χα. 

ἔλεξε τῶν ταξιάρχων, Οὗτος μὲν δή, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὡς ἔοι- 
κᾶν, οὕτω δυσκόλῳ ἐπέτυχεν. ἐγὼ δέ, ὡς σὺ διδάξ 

ἡμᾶς [τὰς τάξεις] ἀπέπεμψας καὶ ἐκέλευσας διδάσκειν 

τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστον τάξιν ὃ παρὰ σοῦ ἐμάϑομεν., οὕτα 

δὴ καὶ ἐγώ, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλϑὼν ἐδέ: 

δαόχον ἕνα λόχον καὶ στήσας τὸν λοχαγὸν πρῶτοι 

καὶ τάξας δὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἄνδρα νεανίαν καὶ τοὺς ἄλλους 

ἣ ὠόμην δεῖν, ἔπειτα στὰς ἐκ τοῦ ἔμπροσϑεν βλέπωι 
εἷς τὸν λόχον, ἡνίχα μοι ἐδόκει καιρὸς εἶναι, προϊένα 
ἐκέλευσα. καὶ ὁ ἀνήρ σοι ὁ νεανίας ἐκεῖνος προελϑὼϊ 
τοῦ λοχαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο. χἀγὼ ἰδὼν εἶπον 
ὦ ἄνϑρωπε, τί ποιεῖς, καὶ ὃς ἔφη, Προέρχομαι ὥσπξει 
σὺ κελεύεις. κἀγὼ εἶπον, ᾿4λλ᾽ ἐγὼ οὐ σὲ μόνον ἐχὲ 
λευον ἀλλὰ πάντας προϊέναι. καὶ ὃς ἀκούδας τοῦθ 

μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετι 
ἔφη, λοιδορουμένου; προϊέναι πάντας κελεύει. κα 

οἱ ἄνδρες πάντες παρελϑόντες τὸν λοχαγὸν ἦσαν πρὸ 

ἐμέ. ἐπεὶ δὲ ὁ λοχαγὸς αὐτοὺς ἀνεχώριξεν, ἐδυσφό 
ρουν καὶ ἔλεγον, Ποτέρῳ δὴ πείϑεσϑαι χρή; νῦν γὰ 

ὃ μὲν κελεύει προϊέναι, ὃ δ᾽ οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἔνε) 

1 τοῦτο 4}. ϑ οὕτως Ει || ἔφη Ροβὺ κῦρε ὕγχϑηβρ. Ἐ᾿, οὶ 
δή Ὦ, οἵχ. οθϑί. 4 [τὶ 
τάξεις] 6ρΌ. [} ἔπεμψας ΧΖ. υ δ] τὰ 2. 8 δὴ] 1 δῆτα Υ. 
αὐτῷ] αὐτὸν χα. 9 ἡ] ἃ ν᾿ φόμην χα. 10 λοχαγὸν 2 Π1πά. 
καιρὸς εἶναι ἐδόκει χ. ἢ προσιέναι γ. 11 ὁ ἀνὴρ Υ, ἀνὴρ ΧΕ. 
προσελθὼν γ 12 λοχαγοῦ ἔμπροσϑεν Ἐ΄. κἀγὼ] καὶ. 
15 ὦ ἄνϑρωπε Υ, ἄνϑρωπε οθΐ. ᾿ ἔρχομαι Ζ. 14 ἐγὼ οὐ 
οὐκ ἐγὼ οοὗ. 17 λοιδορουμένου] προστάττοντος Υ. ἢ προιέν. 
ἔφη 2. Ι κελεύει οἵη. Υ. 18 οἱ ἄνδρες γ, ἄνδρες χΖ. [[| πάντ 
παρελϑόντες Υ, παρ. πάντες α, προιόντες πάντες Χ, περιιόντΥ 
πάντες (οτα. Α) ΑΗ. 19 ἐδυσφοροῦντο Νὰ 20 'ποτέρῳ χι 
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χὼν ταῦτα πράως ἐξ ἀρχῆς αὖ καταχωρίδσας εἶπον 
μηδένα τῶν ὄπισϑεν κινεῖσϑαι πρὶν ἂν ὃ πρόσϑεν 
ἡγῆται, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὁρᾶν πάντας. τῷ πρόσϑεν 

ἔπεσϑαι. ὡς δ᾽ εἷς Πέρσας τις ἀπιὼν ἦλϑε πρὸς ἐμὲ 

καὶ ἐκέλευσέ μὲ τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα οἴκαδε δοῦ- 

ναι, κἀγώ, ὁ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὅπου ἔχειτο ἡ ἐπι- 

στολή, ἐκέλευσα αὐτὸν δραμόντα ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστο- 
ἰήν, ὃ μὲν δὴ ἔτρεχεν, ὃ δὲ νεανίας ἐκχεῖνος εἵπετο 
τῷ λοχαγῷ σὺν αὐτῷ τῷ ϑώρακι χαὶ τῇ κοπίδι. καὶ 

ἡ ἄλλος δὲ πᾶς λόχος ἰδὼν ἐκεῖνον συνέτρεχον. καὶ 
ἧκον οἱ ἄνδρες φέροντες τὴν ἐπιστολήν. οὕτως, ἔφη. 
᾿ γ᾽ ἐμὸς λόχος σοι ἀκριβοῖ πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἱ 

ἐν δὴ ἄλλοι ὡς εἰκὸς ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυφορίᾳ τῆς 
πιστολῆς᾽ ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, Ὦ, Ζεῦ καὶ πάντες ϑεοί, 
ἴους ἄρα ἡμεῖς ἄνδρας ἔχομεν ἑταίρους. οἵ γε εὖϑε- 
ἄπετοι μὲν οὕτως εἰσὶν ὥστ᾽ εἶναι αὐτῶν καὶ μικρῷ 
Ψψῶ παμπόλλους φίλους ἀναχτήσασϑαι., πιϑανοὶ δ᾽ 

ὕτως εἰσί τινες ὥστε πρὶν εἰδέναι τὸ προσταττόμε- 
ον πρότερον πείϑονται. ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ποίους 
νὰς χρὴ μᾶλλον εὔξασϑαι ἢ τοιούτους στρατιώτας 

ιν. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἅμα γελῶν οὕτως ἐπήνεσδε 

οὺς στρατιώτας. ἐν δὲ τῇ σκηνῇ ἐτύγχανέ τις ὧν 

ς 1 αὖ καταχωρίσας γ, αὐτίκα χωρίσας χε. 3, δι Το} Ἐ᾿. 
τὸ πρόσϑεν Ε. ὅ δοῦναι ροβὺ ἐπιστολήν ἰτᾶπϑρ. Ἐ. 7: δια- 
γαμόντα Ἐ, 8 δὲ... εἵπετο] δέ τοι μετ᾽ ἐκεῖνον ἕπεται Υ. 

δὲ] δὴ χα. [ λόχος πᾶς 6. || συνέτρεχεν γ. 192. λόγος ΧΗ. 
. λόχος Υ. ᾿ ἄνδρας ἔχομεν γ. [] οἵ γ8] εἰ γὰρ γ. 16 ὥστ᾽] 
τὸ τινάς Υ. [[ αὐτῶν εἶναι (1. τὰ8.) Ε, αὐτῶν ἐστι Ὁ. 17 παμ- 
ἧλλους χα, πάνυ Ὁ οὐ Εἰρτ, πανπόλλους ἔ. || ἀνακτήσασϑαι φί- 
ὍὌΦΥ. 18 εἰσὶ 860]. Ἠαγίιηδῃ. [ ὥστε] ὡς χα. [[ ταττ(σσ)όμενον 
. πραττόμενον ϑυϊάδαΒβΒ οὐ Ῥμοίίϊαβ. 930 εὔχεσϑαι γ. 91 ἔχειν 
. 35 στρατιώτας οἴη. χα. 
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86 118. ΘΑΡΡΩ͂Ν: 

τῶν ταξιάρχων ᾿Αγλαϊτάδας ὄνομα, ἀνὴρ τὸν τρόπον 

τῶν στρυφνοτέρων ἀνθρώπων, ὃς οὑτωσί πως εἶπεν" 
Η γὰρ οἴει, ἔφη, ὦ Κῦρε, τούτους ἀληϑῆ λέγειν ταῦ- 
τα; ᾿Αλλὰ τί μὴν βουλόμενοι, ἔφη ὁ Κῦρος, ψεύδον- 
ται; Τί δ᾽ ἄλλο γ᾽, ἔφη, εἰ μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐϑέλον- 

τες ὑπὲρ οὗ λέγουσι ταῦτα καὶ ἀλαξζονεύονται. καὶ ὃ 
Κῦρος, Εὐφήμει, ἔφη, μηδὲ λέγε ἀλαξόνας εἶναι τού: 
τους. ὁ μὲν γὰρ ἀλαζὼν ἔμοιγε δοκεῖ ὄνομα κεῖσϑαι 

ἐπὶ τοῖς προσποιουμένοις καὶ ἘΕΜΑ ΘΝ ΤΣ εἶναι ἢ 

εἰσὶ καὶ ἀνδρειοτέροις χαὶ ποιήσειν ὃ μὴ ἱκανοί “ 

ὑπισχνουμένοις, καὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις ὅτ᾽ 
τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα καὶ κερδᾶναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ μὴ 

χανώμενοι γέλωτα τοῖς συνοῦσι μήτε ἐπὶ τῷ αὑτῶι! 

κέρδει μήτ᾽ ἐπὶ ξημίᾳ τῶν ἀκουόντων μήτε ἐπὶ βλάβι 

μηδεμιᾷ, πῶς οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν καὶ εὐχάβοτεῦ δὶ 

ἀνα ρνῥε ὀνομάφοιντο μᾶλλον ἢ ἀλαξόνες; ὃ μὲν δ᾽ 

Κῦρος οὕτως ἀπελογήσατο περὶ τῶν τὸν γέλωτα παρα 

δσχόντων᾽ αὐτὸς δὲ ὃ ταξίαρχος ὃ τὴν τοῦ λόχου χὰ 

ριτίαν διηγησάμενος [ἔφη]. Ἦπου ἄν. ἔφη, ὦ ᾿4γλαὶ 

τάδα. εἴ γε κλαίειν ἐπειρώμεϑά δε ποιεῖν, ὥσπερ ἔνις 

καὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰκτρὰ ἄττα λογοποι 

οὔντες εἷς δάκρυα πειρῶνται ἄγειν, σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖ 

ἐμέμφου, ὁπότε γε νῦν καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι εὐφραίνει 
ΠΣ νὰ Ἐτ ᾿ 

1 ἀγαλιτάδας Τ΄. ᾿ τοὔνομα χ. 2 ὃς οὑτωσί] οὗτος ὧδε γΥ. 
εἶπεν ἦ Υ, εἶπε τί χα. 3 ἀληϑῶς χπ. ὅ γ᾽ οἵι. ΧΑῚ 
Ὁ τε ταῦτα Υ. 7 μηδὲ] μὴ γ. 19 ἑαυτῶν 1), αὐτῶν ες 
αὐτῷ Ἐ6. 1ὅ μὴ δὲ μιᾷ ΑΗ. [ ἂν οτὰ. Ε', [ εὐχάριτον 5.0, 
18 αὐτὸς] αὖϑις γα. || ὁ ταξίαρχος Ζθαμθ 00]]. 8. 6, οοὔάᾶ, 
λοχαγός, ἀ6]. Βογπριηδπηῃ. Ι λόγου ΧΖ. 19Ά ΡΥΪαΒ ἔφη 56 018: 
Ῥοβὺ. οἵη. γ. 20 σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ἐμέμφου Ῥοδὺ ἄγειν (22) ὑγϑη8. 
ΨΥ ΘοΚ τ]. 9] χκαὶ ἐν φδαῖς οἵα. Αα, καὶ ἐν... οΟἶΕΙ 
οτα, α΄, || ἄττα γ, τινὰ χῷ (ἄττα ἴπ ταδβ. 6). 22. εἰς οτὰ. Χὶ 
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μέν τί σε βουλόμεϑα, βλάψαν δ᾽ οὐδέν, ὅμως οὕτως 

ἐν πολλῆ ἀτιμίᾳ ἡμᾶς ἔχεις. Ναὶ μὰ 41, ἔφη ὃ ᾿4γλαΐ- 
τάδας, καὶ δικαίως γε. ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ κλαίον- 

τας καϑίζοντος τοὺς φίλους πολλαχοῦ ἔμοιγε δοκεῖ 

ἐλάττονος ἄξια διαπράττεσϑαι ὃ γέλωτα αὐτοῖς μηχα- 

νώμενος. εὑρήσεις δὲ καὶ σύ, ἣν ὀρϑῶς λογίζῃ, ἐμὲ 
ἀληϑῆ λέγοντα. κχλαύμασι μέν γεὲ καὶ πατέρες ὑοῖς 
σωφροσύνην μηχανῶνται καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαϑὰ 

μαϑήματα, καὶ νόμοι γε πολίτας διὰ τοῦ κλαίοντας καϑ- 

ίξειν εἷς δικαιοσύνην προτρέπονται τοὺς δὲ γέλωτα 

μηχανωμένους ἔχοις ἂν εἰπεῖν ἢ σώματα ὠφελοῦντας 
ἢ ψυχὰς οἰκονομικωτέρας τι ποιοῦντας ἢ πολιτικωτέ- 

ρας; ἐκ τούτου ὁ Ὑστάσπας ὧδέ πως εἶπε" Σύ, ἔφη, 
ὦ ᾿Δγλαϊτάδα., ἢν ἐμοὶ πείϑη, εἰς μὲν τοὺς πολεμίους 
ϑαρρῶν δαπανήσεις τοῦτο τὸ πολλοῦ ἄξιον, καὶ κλαί- 

οντας ἐχείνους πειράσῃ χαϑίφειν᾽ ἡμῖν δὲ πάντως, 

ἔφη, τοῖσδε τοῖς φίλοις τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου. τοῦ 
γέλωτος ἐπιδαψιλεύσῃ. καὶ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι πολύς σοί 

ἐστιν ἀποκείμενος" οὔτε γὰρ αὐτὸς χρώμενος ἀνησί- 

ιῶχας αὐτόν, οὐδὲ μὴν φίλοις οὐδὲ ξένοις ἑκὼν εἷς 

ναι γέλωτα παρέχεις᾽ ὥστε οὐδεμία δοι πρόφασίς 
ἐστιν ὡς οὐ παρεχτέον δοι ἡμῖν γέλωτα. καὶ ὁ ᾿4γλαϊ- 

1 βλάπτειν Υ. 233) καὶ ναὶ ΧφΖβ. 8 κλάοντας Οοβοὺ, κλαίειν 
οαα. 4 πολλαχῇ Υ. Ὁ εὑρήσεις δὲ καὶ σὺ ἣν Υ, διὸ, ἔφη, 
ιαὶ σὺ νῦν ἂν... λέγοντα εὑρήσεις χα. 10 ἐς ΑΗ. ᾿ὶ τρέπον- 
ἵ χ. 12 τι Ὁ οἵὰ., 8. νυ. 3. 18 εἰπεῖν ΔΉ οοΥ., εἶπεν Ἐὶ [| 
ἰὼ δὲ χ, 14 ὦ οτχ. Εἰ. || πίϑῃ Βίββμορ. [[ εἰς] ἐς Α΄, ὡς Ε΄ 
ἰδ δαπανήσεις γ, ποιήσεις χα. [[ τὸ τοῦ πολλοῦ Ε. 17 τοῖσδε 
τοῖς φίλοις] ἐν τοῖς τοιοῖσδε Υ (φίλοις 1. τηᾶτρ. ΕἾ, τοῖς φίλοις 
ἈΤύτη 1 860]. ἀξίου] υ ἷπ Ε' ογᾶϑυσα, ἱ. τηᾶῦρ. οοΥ. [ Ροϑῦ. 

Ὧὔ ΟΥἷη. Υ, τοῦ γέλωτος 46]. ΝΑΡοΓ. 18 ἐπιδαψιλῇ Υ. 
9 ἀναισίμωκας “, ἀνήλωκας χΥ. 90 φίλοις γε Υ. 
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τάδας εἶπε, Καὶ οἴει γε. ὦ Ὑστάσπα, γέλωτα περι-᾿ 

ποιεῖν ἐξ ἐμοῦ. καὶ ὁ ταξίαρχος εἶπε. Ναὶ μὰ Ζἁς 
ἀνόητος ἄρα ἐστίν" ἐπεὶ ἔκ γε σοῦ πῦρ, οἶμαι, ῥᾷον. 
ἄν τις ἐχτρίψειεν ἢ γέλωτα ἐξαγάγοι. ἐπὶ τούτῳ μὲν 

δὴ οἵ τε ἄλλοι ἐγέλασαν, τὸν τρόπον εἰδότες αὐτοῦ, 

ὅ τ᾽ ᾿4γλαΐϊτάδας ἐπεμειδίασε. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν αὐ- 

τὸν φαιδρωϑέντα, ᾿Αδικεῖς, ἔφη. ὦ ταξίαρχε, ὅτι ἄν- 

δρα ἡμῖν τὸν σπουδαιότατον διαφϑείρεις γελᾶν ἀνα- 

πείϑων. καὶ ταῦτα, ἔφη, οὕτω πολέμιον ὄντα τῷ γέ- 
λωτι. ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦϑα ἔληξεν. ἐκ δὲ τούτου 
Χρυσάντας ὧδε ἔλεξεν. ; 

᾽4λλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη. ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες, 
ἐννοῶ ὅτι συνεξεληλύϑασι μὲν ἡμῖν οἱ μὲν καὶ βὲλ- 

τίονες, οἱ δὲ καὶ μείονος ἄξιοι ἢν δέ τι γένηται ἀγα- 

πα. - 

ϑόν, ἀξιώσουσιν οὗτοι πάντες ἰδομοιρεῖν. καίτοι ἔγωγε, 
οὐδὲν ἀνισώτερον νομίξω ἐν ἀνθρώποις εἷναι ἢ τοῦ 
ἴσου τόν τε κακὸν καὶ τὸν ἀγαϑὸν ἀξιοῦσϑαι. καὶ δ 

Κῦρος εἶπε πρὸς τοῦτο, Ἶ4ρ᾽ οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, 
ὦ ἄνδρες, κράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου βουλὴν 
εἷς τὸ στράτευμα. πότερα δοκεῖ. ἤν τι ἐκ τῶν πόνων 
δῷ ὃ ϑεὸς ἀγαϑόν, ἱἰσομοίρους πάντας ποιεῖν, ἢ δκο- 

1 οἴει γε... περιποιεῖν] σὺ δ᾽ (γε Ὃ) αὖ ὦ ὑστάσπη γέλωτα 
πειρᾷ ποιεῖν γᾷ Ἠατίμηϑη. 2 λοχαγός οοαά., ΘΟΥΥ. βοῦς 
4 ἐβαγάγοι 7; ἐξάγοι Οὐ, ἐξαγάγοιτο οοὖ. ὅ δὴ οπι. ΧΖ. ᾿ εἰδόντε 
ΔΉ [|| αὐτοῦ... ἀγλαϊτάδας] τοῦ ἀγλαιτάδα καὶ αὐτὸς 
ἀγλαιτάδας γ. {|| ὅτ καὶ αὐτὸς 1. τῶβ. α. { λοχαγέ οοδᾶ,, 
ταξίαρχε ῬΒΙ]ΟΙΡμα5. 9 ἔφη οὕτως Υ, οὕτως ἔφη χ. 10 ἐνταῦϑ' 
ἔληξεν 1), ἐνταῦϑ'᾽ ἔλεξεν Ἐ, τοιαῦτα ἐλέγετο (τοντὸ Ζ) 
12. ἔγωγ᾽ Υγ, ἐγώ οοὐ. 15 ἐξεληλύϑασι 27ὺ (864 σὺν ροδβῦ μὲ 
ὑγϑῃβρ. 7). 1 καὶ 560]. Ἠαγίτηδῃ οἵ. 1 ὅ, ὃ. 14 μείξονος Τ'. 1 
γίγνηται 2. 16 τῶν ἕν γ. ἢ τοῦ ἴσου ΧΑΗ, τοῦ τῶν ἴσ 
γα. 18 ἔφη ρῬοϑὺ οὖν δα. ΑΗ, οι. γα. 19 κράτιστοι 
ἡμῖν ὦ (οτα. 2) ἄνδρες Υ. ἐμβάλλειν. Ἐ' 20 τὸν στρατὸν γ΄. 
91 ἡ... Ρ. 89, 2 προστιϑέναι οτη. Ζ. ᾿ 

"΄͵ 



11Β. Π: ΟΑΡ, Π. 89 

ποῦντας τὰ ἔργα ἑχάστου πρὸς ταῦτα καὶ τὰς τιμὰς 
ἑχάστῳ προστιϑέναι; Καὶ τί δεῖ. ἔφη ὁ Χρυσάντας, 

ἐμβάλλειν λόγον περὶ τούτου, ἀλλ᾽ οὐχὶ προειπεῖν ὅτι 

οὕτω ποιήσεις: οὐ καὶ τοὺς ἀγῶνας οὕτω προεῖπας 

καὶ τὰ ἀϑλα; ᾿4λλὰ μὰ Δί, ἔφη ὃ Κῦρος, οὐχ ὅμοια 
ταῦτα ἐκείνοις ἃ μὲν γὰρ ἂν στρατευόμενοι χκτήσων- 

ται, κοινὰ οἶμαι ἑαυτῶν ἡγήσονται εἶναι" τὴν δὲ ἀρ- 
χὴν τῆς στρατιᾶς ἐμὴν ἴσως ἔτι οἴκοϑεν νομίζουσιν 

εἶναι, ὥστε διατάττοντα ἐμὲ τοὺς ἐπιστάτας οὐδὲν οἷς 

μαι ἀδικεῖν νομίξουσιν. Ἦ καὶ οἴει. ἔφη ὃ Χρυσάν- 

τας. ψηφίσασϑαι ἂν τὸ πλῆϑος συνελϑὸν ὥστε μὴ 
ἴσων ἕχαστον τυγχάνειν, ἀλλὰ τοὺς χρατίστους καὶ 

ιμαῖς καὶ δώροις πλεονεχτεῖν; Ἔγωγ᾽, ἔφη ὃ Κῦρος. 

οἴομαι, ἅμα μὲν ἡμῶν συναγορευόντων, ἅμα δὲ καὶ 

αἰσχρὸν ὃν ἀντιλέγειν τὸ μὴ οὐχὶ τὸν πλεῖστα καὶ πο- 

νοῦντα καὶ ὠφελοῦντα τὸ κοινὸν τοῦτον καὶ μεγίστων 

ἀξιοῦσϑαι. οἶμαι δ᾽, ἔφη. καὶ τοῖς κακίστοις συμφέ- 
ρον φανεῖσϑαι τοὺς ἀγαϑοὺς πλεονεχτεῖν. ὁ δὲ Κῦ- 

ρος ἐβούλετο καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν ὁμοτίμων γενέσϑαι 

οὔτο τὸ ψήφισμα᾽ βελτίους γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺς ἡγεῖτο 

ούτους εἶναι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων καὶ αὐτοὶ 

ρινόμενοι τῶν ἀξίων τεύξονται. καιρὸς οὖν ἐδόχει 

αὐτῷ εἶναι νῦν ἐμβαλεῖν περὶ τούτου ψῆφον, ἐν ᾧ 

Ὡ προτιϑέναι ΟἿ᾽, " δεῖ] δὴ γ. 8. ἐμβαλεῖν γἘ). [| λόγους χ. 
: Οὐ] ἢ οὐ σύ γα. [ ρΡοβὺ ἀγῶνας δαᾶ, ἔφη Υ ΑῊΕ. [ οὕτω οπι. 
᾿ς ΠΠ οὕτω. ... ὃ Δί᾽ οἱ. 6. 7 ἑαυτοῖς Υ. 8 στρατείας Υ. 
Ὁ ἔφη 5.ν. τ 19 ἴσον ΟΠ. 14 οἶμαι χα. [ ὑμῶν Ἐ΄. : συναγο- 
εὐόντων ἡμῶν ΕΘ. 1 ὃν οἵη. 2. [[ τὸ οἵη. Υ, δηΐβ ἀντιλέγειν 
ΤΆΏΒΡ. Χ, ΘΟΙΥ. ΒΟΙΠΘΙη8πη. [10 τὸ] τοι ΑΗ, τι ἃ. || κοινὸν 
τ. Ζ. [17 σύμφορον Υ. 421 τούτους οι. 1), τούτους ἡγεῖτο 
Ἑ. || εἶναι] γενέσϑαι χ. 939 τεύξοιντο γ. 38 αὐτῷ ἐδόκει Ἐ᾿ 
ῦν εἶναι ΑΘ, νῦν (οπι. εἶναι) Η. || τούτων γ. ᾿ τὴν ψῆφον 
Πιπὰ., λόγον Ἠατύτηδη (πὶ πομηϊδὶ ὁμότιμοι δἀοαβοαῦ".. 
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καὶ οἱ ὁμότιμον ὥκνουν τὴν τοῦ ὄχλου ἰσομοιρίαν 

οὕτω δὴ συνεδόκει τοῖς ἐν τῇ σκηνῇ συμβαλέσϑαι περὶ 

τούτου ἀρήρ, καὶ συναγορεύειν ταῦτα ἔφασαν χρῆναι 

ὅστισπερ ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. 
᾿Επιγελάσας δὲ τῶν ταξιάρχων τις εἶπεν, ᾽4λλ᾽ ἐγᾶ 

ἔφη, ἄνδρα οἶδα καὶ τοῦ δήμου ὃς συνερεῖ ὥστε μὴ 

εἰκῇ οὕτως ἰσομοιρίαν εἶναι. ἄλλος δ᾽ ἀντήρετο τοῦ-. 
τον τίνα λέγοι. ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο, Ἔστι νὴ 4 ἀπὴρ᾽ 

ἡμῖν σύσκηνος, ὃς ἐν παντὶ μαστεύει πλέον ἔχειν. 
ἄλλος δ᾽ ἐπήρετο αὐτόν, Ἦ καὶ τῶν πόνων; Μὰ 4, 
ἔφη. οὐ μὲν δή" ἀλλὰ τοῦτό γε ψευδόμενος ἑάλωκα 

καὶ γὰρ πόνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὁρῶ 

πάνυ ϑαρραλέως βουλόμενον μεῖον ἔχειν παρ᾽ ὃντι- 

ναοῦν. ᾿᾽Α4λλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, γιυ- 
γνώσκω τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους οἷον καὶ οὗτος 

νῦν λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν καὶ πειϑόμενον ἔχειν τὸ 

στράτευμα, ἐξαιρετέους εἶναι ἐκ τῆς στρατιᾶς. δοκξί 

γάρ μοι τὸ μὲν πολὺ τῶν στρατιωτῶν εἶναι οἷον 
ἕπεσϑαι ἧ ἄν τις ἡγῆται" ἄγειν δ᾽ οἶμαι ἐπιχειροῦσιν 
οἱ μὲν καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐπὶ τὰ καλὰ κἀγαϑαά, οἱ δὲ πονηροὶ 

ἐπὶ τὰ πονηρά. καὶ πολλάκις τοίνυν πλείονας ὁμογνώ: 

μονας λαμβάνουσιν οἱ φαῦλοι ἢ οἱ δπουδαῖοι. ἡ γὰι 

2 ἐμβαλέσϑαι περὶ τούτων λόγον Υ. 6 οἶδα Ροϑὺ δήμοι 
ὑγσάπβρ. ΒΕ. 9 ἡμῖν “σύσκηνος ΧΑΗ, σύσκηνος ἐμός Υ, ἐμὸ 
σύσ. α. 10 δ᾽] δ᾽ αὖ γα. 11 οὐ μὲν δὴ οτὰ. ΧΖ. [[ τοῦτ 
γεὲ γ, καὶ τοῦτο χα. 12 ὁρῶ οτῃ. Υ. 18 ϑαρραλέως βουλό 
μενον] πράως ἀεὶ ἐᾷ τὸν τ ἤν γα. Ϊ μεῖον ΒΟ πο δὴ 
αὐτὸν ΑΗΟὉ, πλέον γῷ; οαῃ. Εἰ. [[ παρ᾽ ὁντιναοῦν οἵη. Υ. 14 
οτη. Ζ. [] γιγνώσκω ὦ ἄνδρες χι 15 οὗτος νῦν] νῦν οὗτος Σ 
νῦν ὅδε Υ. 17 ἐξαιρετέους ϑύθρβδητϑ, ἐξαιρέτους οοαὸ 
18 στρατιωτῶν] ἀνθρώπων γ. 19 ἡγῆται" ἄγειν δ᾽ γά, ἡγῆταο. 
ἄγειν: ὅλον δ᾽ ΧΑΗ. 2920 ροβύ κἀγαϑά δαά. ἄγειν ΧΖ. 



ΠΙΡ) ΟἾΕΡΞ ΤΙ, ΘΙ 

πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα ἡδονῶν πορευομένη ταύ- 

τας ἔχει συμπειϑούσας πολλοὺς αὐτῇ ὁμογνωμονεῖν᾽ 
ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς ὄὕρϑιον ἄγουσα οὐ πάνυ δεινή ἐστιν 

ἐν τῷ παραυτίκα εἰκῇ συνεπισπᾶσϑαι, ἄλλως τὲ καὶ 
ἣν ἄλλοι ὦσιν ἐπὶ τὸ πρανὲς χαὶ τὸ μαλακὸν ἀντι- Ὁ 
παρακαλοῦντες. καὶ τοίνυν ὅταν μέν τινες βλακείᾳ καὶ 3 

ἀπονίᾳ μόνον κακοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ νομίζω ὥσπερ 

κηφῆνας δαπάνῃ μόνον ζημιοῦν τοὺς κοινωνούς" οἵὗ δ᾽ 

ἂν τῶν μὲν πόνων κακοὶ ὦσι χοινωνοί, πρὸς δὲ τὸ 

πλεονεχτεῖν σφοδροὶ καὶ ἀναίσχυντοι, οὗτοι καὶ ἡγε- 10 
μονικοί εἶσι πρὸς τὰ πονηρά. πολλάκις γὰρ δύνανται 

τὴν πονηρίαν πλεονεχτοῦσαν ἀποδεικνύναι" ὥστε παντά- 

πασιν ἐξαιρετέοι ἡμῖν οἱ τοιοῦτοί εἶσι. καὶ μὴ μέντοι 30 

σχοπεῖτε ὅπως ἐκ τῶν πολιτῶν ἀντιπληρώσετε τὰς τά- 

ἕξεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἵπποι οἱ ἂν ἄριστοι ὦσιν, οὐχ οἵ ι5 

ἂν πατριῶται, τούτους ξητεῖτε, οὕτω καὶ [ἀνθρώπους] 

ἐκ πάντων ἀνϑρώπων οἵ ἂν ὑμῖν δοκῶσι μάλιστα συν- 

ιὄχυριεῖν τε ὑμᾶς καὶ συγκοσμήδειν, τούτους λαμβάνετε. 

μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἀγαϑόν: οὔτε γὰρ 

ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ᾽ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων 

οὔτε δίκαιον ἀδίχων συνεξζευγμένων, οὐδέ γε οἶκος 

το 0 

1 ταύτας] ταύτῃ 5“. Ὡ συναναπειϑούσας γ.} αὐτῇ] αὐτοῖς γ. 
4 εἰκῇ ἀ6]. Ἠουνθτγάθῃ. 6 ὕταν] ἢν γ. δ μόνῃ Ἐ᾿. [|| ξημι- 
οὔντας ΟΕ, || τοὺς κοινῶνας Ῥαπίαχί 68 οἵ, 1 ὅ, 88. 836. 8, 16. 
ὡῦ. 86. 40. 42, τοὺς κοινωνοὺς ΧΥ͂, τῆς κοινωνίας 2 Ὠ[πα. 
9 μὲν τῶν α. 10 πλεονεχτεῖν) πλεῖον ἔχειν γ. ᾿[ οὗτοι καὶ οἴη. 
4 πὰ. 18. ἐξαίρετοι οἱ τοιοῦτοι ἡμῖν Υ. 8.26 46]. ἨοΒβοπβθϊοὶ 
Ῥγοθαηΐο ΝΙῤβομῖο. ἢ μηδὲ μέντοι Ζ, καὶ μηδὲ μέντοι γῷ, καὶ 
μέντοι μηδὲ ΕΪ, καὶ μὴ μέντοι Ἦπρ. 14 σκοπῆτε Ἐ. 1 ἵππους 
Υ. ᾿ οὐχ οἱ ἂν πατριῶται] καὶ οὐχὶ πατριῶται χα. 16 [ἀνϑρώ- 
πους} ΘρῸ. 17 πάντων ἀνϑρώπων χα. ἢ ἡμῖν Ἐ΄. ᾿ μάλιστα 
δοχῶσιν συνισχύσειν γΥ. 19 πρὸς ἀγαϑόν «.« 90 ὑπόντων Ηατύ- 
λῃ. 91 ἀδίκων] ἀδικομάχων ῬΒούϊοΒ Ρ. 82, 6. 1 οἰ ἐσοηδβύθίῃ. ἢ 
οὐδὲ οἶκος δύναιτ᾽ ἂν χα. 
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᾿ ἄγη Ἐ' (8. γ. εν ἢ, περιάγεις οοὖ. ΠΙπΠᾷ. 18 γε οὖν ΖΕ, τ᾽ οὖν 
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δύναται εὖ οἰκεῖσϑαι πονηροῖς οἶκέταις χρώμενος, 

ἀλλὰ καὶ ἐνδεόμενος οἰκετῶν ἧττον σφάλλεται ἢ ὑπὸ 

ἀδίκων ταραττόμενος. εὖ δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες, ἔφη, 
φίλοι, ὅτι οὐ τοῦτο μόνον ὠφελήσουσιν οἱ χκακοὺ 
ἀφαιρεϑέντες ὅτι κακοὶ ἀπέδονται, ἀλλὰ καὶ τῶν κατα- 

μενόντων ὅδοι μὲν δὴ ἀνεπίμπλαντο ἤδη κακίας, 

ἀποκαϑαροῦνται πάλιν ταύτης. οἱ δὲ ἀγαϑοὶ τοὺς 

χαχοὺς ἰδόντες ἀτιμασϑέντας πολὺ εὐθυμότερον τῆς 

ἀρετῆς ἀνϑέξονται. ὃ μὲν οὕτως. εἶπε᾽ τοῖς δὲ φίλοις, 

πᾶσι συνέδοξε ταῦτα, καὶ οὕτως ἐποίουν. 

Ἔχ δὲ τούτου πάλιν αὖ χαὶ σκώμματος ἤρχετο ὃ 
Κῦρος. κατανοήσας γάρ τινα τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον 

καὶ παρακλίτην πεποιημένον ἄνδρα ὑπέρδασύν τε καὶ 

ὑπέραισχρον, ἀνακαλέσας τὸν λοχαγὸν ὀνομαστὶ εἶπεν. 

ὧδε. Ὦ Σαμβαύλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἦ καὶ σὺ κατὰ τὸν 
᾿Ελληνικὸν τρόπον, ὅτι καλόν ἐστι, περιάγει τοῦτο τὸ 

μειράκιον τὸ παρακατακχείμενόν δοι; Νὴ τὸν 4, ἔφη 

ὁ Σαμβαύλας. ἥδομαι γοῦν χαὶ ἐγὼ συνών τὲ καὶ 

ϑεώμενος τοῦτον. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ σύδσκηνοι προσ- 

ἔβλεψαν. ὡς δὲ εἶδον τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνδρὸς ὑπερ-᾿ 
βάλλον αἴσχει, ἐγέλασαν πάντες. καί τις εἶπε, Πρὸς 
τῶν ϑεῶν, ὦ Σαμβαύλα, ποίῳ ποτέ σὲ ἔργῳ ὃ ἀνὴρ 

ὃ ἔφη Ῥοβὺ ἴστε ἰστᾶμβρ. ΑΗ, οτι. χ. 4 οὐ χ, οὐδὲ οἷν 
ὅ καὶ οτη. Υ. 6 οἵ] ὅσοι γ. ᾿ δὴ ἀνεπίμπλαντο ΧΛΑΉ, ἂν ἀν. 
6, ἂν ἐπίμπλαντο γ. 1 ταύτης] αὐτήν γ. 8. εὐφυμότερον Α, 
εὐφημότερον ΔΗ. 9 ὃ μὲν] ὁ δ᾽ Ἐ. | ἅπασι Ἐ. 1Π αὖ καὶ γΥ, 
αὐτοῖς οοὐὺ. [ἦρχεν Υ. 12 λοχαγῶν] ταξιαρχῶν γ. ᾿ ροϑῦ 
σύνδειπνον δα. ἀγόμενον Ἐ. 14 λοχαγὸν] ταξίαρχον Υ΄. 

- 

15 ἀλλ᾽ ἡ οι. χζ. 160 περιάγει Οοροὺ ροβϑὺ ᾿ὰπύϊπϑιη, σπεριτ 

ΒΕ, || τε τούτῳ Υ. 19 τοῦτον] αὐτόν Υ. Ι ἀκούσαντες δὲ γ. 
20 ὑπερβάλλον αἴσχει γ., ὑπέραισχρον χὰ. 22 ὁ οἵα. Υ (ΠΥ 6780 
οτάϊπο οὗτος ἀνήρ 2)). οἱ 
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οὗτος ἀνήρτηται; καὶ ὃς εἶπεν, ᾿Εγὼ ὑμῖν νὴ τὸν 4έα, 
εὖ ἄνδρες, ἐρῶ. ὁποσάκις γὰρ αὐτὸν ἐκάλεσα εἴτε νυ- 

᾿χτὸς εἴτε ἡμέρας. οὐπώποτέ μοι οὔτ᾽ ἀσχολίαν πρου- 

φασίσατο οὔτε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων" 

ὁποσάκις τε πρᾶξαί τι αὐτῷ προσέταξα, οὐδὲν ἀν- 
ιδρωτί ποτὲ αὐτὸν εἶδον ποιοῦντα. πεποίηκε δὲ καὶ 

τοὺς δεκαδέας πάντας τοιούτους, οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ 

ἀποδεικνὺς οἵους δεῖ εἶναι. καί τις εἶπε, Κἄπειτα του- 

οὔτον ὄντα οὐ φιλεῖς αὐτὸν ὥσπερ τοὺς συγγενεῖς; 

καὶ ὁ αἰσχρὸς ἐκεῖνος πρὸς τοῦτο ἔφη Μὰ Δία οὐ 
γὰρ φιλόπονός ἐστιν ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἶ ἐμὲ 

ἤϑελε φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ πάντων τῶν γυμνασίων. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέ- 

γετο καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. τέλος δὲ τὰς τρίτας 

σπονδὰς ποιήσαντες καὶ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς τἀγαϑὰ 

τὴν σχηνὴν εἷς κοίτην διέλυον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ 

Κῦρος συνέλεξε πάντας τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξε 

τοιάδε. 

ἄνδρες φίλοι, ὃ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν προσέρ- 
χονται γὰρ οἱ πολέμιοι. τὰ δ᾽ ἀϑλα τῆς νίκης. ἢν 

μὲν ἡμεῖς νικῶμεν, τοῦτο γάρ, ἔφη. δεῖ λέγειν καὶ 

. 1 ἀνήρτηται Μυτοίιδβ, ἀν (προ- ) ήρηται οοαα. 3. ὦ οπι. Ζ. 
4 οὔτε] οὐδέ ΧΑΗ. ὅ αὐτῷ πρᾶξαί τι χφβ. 6 πώποτε εἶδον 
αὐτόν γ. 7 δεκαδέας 2, δεκάδας Ὁ. δώδεκα χ. [|| ἅπαντας Ἐ. 
8 οἵους δεῖ] μείους δεῖ Δ, μείους δὲ Η. 10 πρὸς τοῦτο ἔφη 
μὰ δία χ, μὰ δία οὐ (οτη. α) πρὸς τοῦτο ἔφη 2, πρὸς τοῦτο εἶπεν 
μὰ δι’ ἔφη γ. 12 τῶν οι. Α. 14 τὰς ον. ΑΗΕ. 17 τοὺς 
στρατιώτας πάντας Υ. 19 ἄνδρες φίλοι] πέρσαν γ. ἡ ἡμῖν 
ἐγγὺς γ. προέρχονται χα. 90 τὰ ἀϑλα δέ χ. 5] τοῦτο γὰρ 
ἔφη δεῖ λέγειν καὶ ποιεῖν Α οὐ (υαἰδὶ αποα οτἀϊποιη Ῥϑα]]οὸ ἴπ- 
γουϊοσυπὺ τ. γ. δεῖίν Ε) λέγειν ἔφη κ. πὸ) ΧΗ͂, αυϊθαδοῦτα ἔδοὶϊ 
ᾳ τ. γ. δεῖ καὶ λέγειν ἔφη κ. π., Ῥοϑὺ νικώμεϑα ὑγδῃβρ. τοῦτο 

Ὁ ἀεὶ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν δεῖ γ. 

90 

91 
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80 γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξόμεϑα. ἐνταῦϑα δὴ ἀναστὰς 

ὅ Χρυσάντας, εἷς τῶν ὁμοτίμων, ἀνὴρ οὔτε μέγας οὔτε 
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ποιεῖν, δῆλον ὅτι οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι χαὶ τὰ τῶν 

πολεμίων ἀγαϑὰ πάντα' ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεϑα, 
καὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων πάντα τοῖς νικῶσιν ἀεὶ 

ἀϑλα πρόκειται. οὕτω δή, ἔφη, δεῖ ὑμᾶς γιγνώσκειν. 
ὡς ὅταν μὲν ἄνϑρωποι κοινωνοὶ πολέμου γενόμενοι. 

ἐν ἑαυτοῖς ἕχαστοι ἔχωσιν {ζγνῶσιν», ὡς, εἰ μὴ αὐτός. 

τις προϑυμήδεται, οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ 

πολλὰ καὶ καλὰ διαπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀρ-᾿ 

γεῖται τῶν πράττεσϑαι δεομένων᾽ ὅταν δ᾽ ἕκαστος δια-᾿ 

νοηϑῇ ὡς ἄλλος ἔσται ὃ πράττων καὶ ὃ μαχόμενος, 
κἂν αὐτὸς μαλακίξηται, τούτοις, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι πᾶ-᾿ 
σιν ἅμα πάντα ἥξει τὰ χαλεπὰ φερόμενα. χαὶ ὁ ϑεὸς, 

οὕτω πῶς ἐποίησε τοῖς μὴ ϑέλουσιν ἑαυτοῖς προστάτ- 

τεὺν ἐχπονεῖν τἀγαϑὰ ἄλλους αὐτοῖς ἐπιταχτῆρας δί- 
δωσι. νῦν οὖν τις, ἔφη, λεγέτω ἐνθάδε ἀναστὰς περὶ 
αὐτοῦ τούτου ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται 

ἀδσκεῖσϑαι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὃ πλείστα καὶ πονεῖν, 

καὶ κινδυνεύειν ἐϑέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσϑαι, 
ἋἋ μ᾿ ἢ ἂν εἰδῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι" ὁμοίωφ, 

--- 

1 δῆλον... 3 νικώμεϑα οτη. χΖ. πολέμιοι ἂν γα. ὃ οὕτως 
γ, οὐ “Ὁ, οι. Εἰ. [[ νικωμένων] ἡττομένων γ. 4 προσεῖται ΔΉ. 
δὴ ἔφη δεῖ] δεῖ ἔφη χ, δεῖ 6. 6 ροεὺ ἑαυτοῖς «(οὕτως τὴν 
γνώμην» 8αὖὺ «τὰς ἐλπίδας» ἘΙΟΒαΓάΒ. | ἕκαστον ἔχωσιν ἅ, 
ἔχωσιν ἕκαστοι γ, ἕκαστοι διανοῶνται χ. ᾿ ἔχωσιν «γνῶσιν; 
Θρο. [ ὡς οἵη. 4 Π΄1πά. [| εἰ μὴ] εἰ μὲν χι 7 ροβὺ τις δαᾶ. οὗ 
χ. || ὡς οὐδὲν « πᾶ. 8 πολλά τε καὶ Υ. 59 ὁπόταν δὲ Υ͂ 
10 πράττων καὶ οἴῃ. Ε΄. [| ὁ ροδύ. δ4. γΟ. [| μαχούμενος Υ. 
11 χὰν] καὶ Εἰ [|ἕ τούτοις] τοῖς τοιούτοις Υ. | εὖ ἴστε ἔφη . 
19 ἥξει γ ΒΙΟΒαταβ, ἥκειν οϑῦ. 18 πως οὕτως Υ. [] τοὺς μὴ 
ϑέλοντας α Ὠῖπα. Τἡποῖκθ. 1ὅ τις ροβὺ λεγέτω ὕγϑῃβρ. 
16 πότερος Ἐ΄ [| οἴεται μᾶλλον ΕΟ. 18 τεύξασϑαι . 19 
ἴδωμεν Ε. 22] ὁ απο γρυσάντας 844. ΧΖ. 
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ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει δὲ διαφέρων, ἔλεξεν, ᾿41λλ᾽ 
οἶμαι μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐδὲ διανοούμενόν σε ὡς δεῖ 

ἴσον ἔχειν τοὺς καχοὺς τοῖς ἀγαϑοῖς ἐμβαλεῖν τοῦτον 

τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἄρα ἔσται ἀνὴρ 

ὅστις ἐθελήσει ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν ὡς διανοεῖται μηδὲν 

καλὸν χἀγαϑὸν ποιῶν, ἃ ἂν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ καταπρά- 
ξωσι, τούτων ἰδσομοιρεῖν. ἐγὼ δ΄, ἔφη, οὔτε ποσίν εἶμι 

ταχὺς οὔτε χερσὶν ἰσχυρός, γιγνώσκω τε ὅτι ἐξ ὧν 

ἂν ἐγὼ τῷ ἐμῷ σώματι ποιήσω, οὐ κριϑείην οὔτε ἂν 
πρῶτος οὔτε ἂν δεύτερος. οἶμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν χιλιοστός, 
ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ἂν μυριοστός" ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο, ἔφη. 

σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι εἰ μὲν οἱ δυνατοὶ ἐρρωμένως 

ἀντιλήψονταιν τῶν πραγμάτων, ἀγαϑοῦ τινός μοι 

μδτέσται τοσοῦτον μέρος ὅσον ἂν δίκαιον ἢ" εἰ δ᾽ οἱ 

μὲν καχοὶ μηδὲν ποιήσουσιν, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ καὶ δυνα- 

τοὺ ἀϑύμως ἕξουσι, δέδοικα, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς 

μᾶλλον ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ μεϑέξω πλέον μέρος ἢ ἐγὼ 

βούλομαι. Χρυσάντας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνέστη δ᾽ 
ἐπ’ αὐτῷ Φεραύλας Πέρσης τῶν δημοτῶν, Κύρῳ πως 

γύκ ἀφυὴς χαὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγεννεῖ ἀνδρὶ ἐοικώς. 
καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

Ἐγώ, ἔφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες Πέρσαι, 

1 φρονήσει δὲ διαφέρων οτα. “. [ ἔλεξεν ὧδε γ. 2). ἔφη οἴῃ. 
τ. || σὲ] γε χΖ. [ὡς δεῖ Οἵη. ΧΖ. ὃ ἴσον τοὺς ἀγαθοὺς τοῖς 
ιαχοῖς ἔχειν γ. 4 ἀλλὰ πειρώμενον ΟἪ, ἀλλ᾽ ἀπειρόμενον Α. ἢ 
ἔρα οἴη. χ. ὅ ἀποδεῖξαι χα. 7 εἰμὶ μὲν οὔτε ποσὶν ταχὺς Υ. 
ὁ τὲ] δὲ γ.. 9 οὐ] οὐκ ἂν γ. 10. 11 ἂν αὐδίθι οἵω. υ. ἢ 
ἴομαι γ. 11 καὶ ομ. « μα. ᾿ ἔφη οἵβω. γυ. 12 ἐρρωμένως 
ες ἀγαϑοῦ οτη. . 14 μέρος τοσοῦτον Υ. 1ὅ δυνατοί] 
ἰυνάμενοι Υ. 17 ἐγώ οἴῃ. μά. 19 πως ἔτι] προσέτι 2. 
Ὁ συνήϑης καὶ οἴῃ. 2. 21] οὐκ ἀφυὴς οἴῃ. χΖ. ᾿ ἀγενεῖ ΧΗ. 
ἰῷ πάντες δὲ οἱ Ε΄. 

. οἴχοϑεν συνήϑης καὶ ἀρεστὸς ἀνήρ, καὶ τὸ σῶμα : 

μ᾿ 0 



986 118. Π. ΟΘΑΡ. 11. 

ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς πάντας ἐκ τοῦ ἴσου νῦν δρμᾶσϑαι 

εἰς τὸ ἀγωνίζεσϑαι περὶ ἀρετῆς" δρῶ γὰρ ὁμοίᾳ μὲν 

(«ἐνδ τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας, ὁμοίας 

δὲ συνουσίας πάντας ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν 

ὅ ἡμῖν πρόκειται. τό τε γὰρ τοῖς ἄρχουσι πείϑεσϑαι 
πᾶσιν ἔν κοινῷ κεῖται, καὶ ὃς ἂν φανῇ τοῦτο ἀπρο- 
φασίστως ποιῶν, τοῦτον ὁρῶ παρὰ Κύρου τιμῆς τυγ- 

χάνοντα᾽ τό τ᾽ αὖ πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον εἶναι 
οὐ τῷ μὲν προσῆκον τῷ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πᾶσι καὶ τοῦτε 

ὃ προχέχριται κάλλιστον εἶναι. νῦν δ᾽, ἔφη, ἡμῖν καὶ 

κνυται μάχη, ἣν ἐγὼ δρῶ παντας ἀνθρώπους φύσει 

ἐπισταμένους, ὥσπερ γε καὶ τἄλλα ξῷα ἐπίσταταί τυνοὸ 
μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς ἄλλου μαϑόντα ἢ παρε 

τῆς φύσεως. οἷον ὁ βοῦς κέρατι παίειν, ὁ ἵππος ὃπλ᾽ 

16 ὁ χύων στόματι. ὃ κάπρος ὀδόντι. καὶ φυλάττεσϑα, 

γ᾽, ἔφη, ἅπαντα ταῦτα ἐπίστανται ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ 
καὶ ταῦτα εἷς οὐδενὸς διδασκάλου πώποτε φοιτήσαντα 

10 καὶ ἐγώ. ἔφη. ἐκ παιδίου εὐϑὺς προβάλλεσϑαι ἠπιστά 
μην πρὸ τούτου ὅ,τι ὠόμην πληγήσεσϑαι" εἰ δὲ μὶ 

1 ὑμᾶς γ. || πάντας Ῥοϑὺ ὁρμᾶσϑαι ὑγᾶμΒρ. γΥ. 8 μὲν] τε χα. 
"τ εν.» τροφῇ 6680. |͵ πάντας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας 7. πάντα 
ἡμᾶς τὰ πάντα ἀσκοῦντας Ζ, τὰ πάντα ἀσκοῦντας πάντας (οτῃ 
Εὴ ἡμᾶς Χ. Ι ὁμοίως Ἐ', 4 δὲ οτα. χα. { ταὐτὰ ὙὝ . πρόκειτα 
τάδε αὐτὰ καλὰ πᾶσιν προκείμενα ἡμῖν Ἐν, τὰ δὲ αὖ. κ. π. ἡμῖ' 
προ. Ὁ. [| ταῦτα 5. ϑ τε οἴη. ΧΖ. 6 πᾶσιν Ομ. γ. 7 ὁρῶ 
Ζ. ! χύρῳ Υ. 8 τό τ᾽ αὖ γα, τό τε Ὁ, τό τε τὰ ΔΉ ΕΟ, 
τοὺς πολεμίους] τούτους ΑΗ, τοὺς 6. |} ἀλκίμους Ζ. 9 πρού 
ἤἥκον ΟΤΩ. Υ. 10 δ᾽ ἔφη] δέ φημι γ. ᾿ δείκνυται χ, δέδεικ 
ται οοὔ. 1Π φύσει πάντας ἀνθρώπους ΥὙ, 868 εν οὖ πα ἴῃ Τἂξ 
ΒΕ, φύσαι γίγαντας Ὦ. 12 οὐ 16 ἐπίσταται γ. 1ὅ ὁ κύω 
στόματι 46]. Οοθοῦ. 16 γ] δὲ γ, οτχι. Ο. [ἕ ἐπίσταται ταῦτι 
πάντα Υ. 18 ἔφη ΤΩ. Υ΄. | εὐθὺς μὲν γ. 19 τούτου ΧΥ 
τούτων 2. ᾿ ὅτι Ἐ', ὅτ᾽ 5, ὕτῳ χΧὮ. [|| ὠόμην Ὁ. οἰοίμην Ἐ', [|{Πε 
δὲ] καὶ εἰ ἘΠ τε Τ᾽, 



ἡ} ΡΠ ϑΥ. ἢ τε] 61} ΟἽ 

ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι, τὼ χεῖρε προέχων ἐνεπόδιξον ὅ,τι 
ἐδυνάμην τὸν παίοντα᾽ καὶ τοῦτο ἐποίουν οὐ διδα- 

δσχόμενος, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ παιόμενος, εἶ 

προβαλοίμην. μάχαιράν γε μὴν εὐϑὺς παιδίον ὧν ἀφ- 

ήρπαζον ὅπου ἴδοιμι, οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο μαϑὼν 5 

ὅπως δεῖ λαμβάνειν ἢ παρὰ τῆς φύσεως, ὡς ἐγώ φη- 
μι. ἐποίουν γοῦν καὶ τοῦτο οὐ διδασκόμενος" ὥσπερ 

καὶ ἄλλα ἔστιν ἃ εἰργόμενος καὶ ὑπὸ μητρὸς καὶ 

ὑπὸ πατρὸς ὑπὸ τῆς φύσεως ἠναγκαζόμην πράττειν. 

καὶ ναὶ μὰ Δία, ἔφη, ἔπαιόν γὲ τῇ μαχαίρᾳ πᾶν τ 

ὅ,τι δυναίμην λανϑάνειν. οὐ γὰρ μόνον φύσει ἦν, 
ὥσπερ τὸ βαδίζειν καὶ τρέχειν, ἀλλὰ καὶ ἡδὺ πρὸς 
τῷ πεφυκέναι τοῦτο ἐδόκει μοι εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὖν 11] 
ἔφη, αὕτη ἡ μάχη καταλείπεται, ἐν ἧ προϑυμίας 
ἄλλον ἢ τέχνης ἔργον ἐστί, πῶς ἡμῖν οὐχ ἡδέως ιὉ 

ρὺς τούσδε τοὺς ὁμοτίμους ἀγωνιστέον; ὕπου γε τὰ 
ἀὲν ἀἂϑλα τῆς ἀρετῆς ἴσα πρόκειται, παραβαλλόμενοι 

δὲ οὐκ ἴσα εἰς τὸν κίνδυνον ἴμεν. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἔν- 
μον, ὅσπερ μόνος ἥδιστος, βίον, ἡμεῖς δὲ ἐπίπονον 

"έν, ἄτιμον δέ, ὅσπερ οἶμαι χαλεπώτατος. μάλιστα ἴ5 
Ψ ’ - ᾿ “« ᾿ 

ἑ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό μὲ εὐθύ πως εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν 

4 προβαλλοίμην γ. ᾿ ὧν Ὁ, ὃν οοὐ.  ἀφήρπαξον χ, ἥρπαξον 
ἰθὺ, ὁ δέοι γ. [[ δηΐθ ἢ δᾶ. ἄλλου γ. [[ ὡς οἴ. χΖ. ἢ γοῦν 

Ὁ ἔφη οπι. γζ. [[ γε τῇ οπι. χζ. [ πᾶν ὅ,τι γ, ὅ τι πᾶν 106, 
τι ἂν Κ΄. 18 τῷ] τὸ χυ. [| τοῦτο ποιεῖν γ. || δ᾽ οἴῃ. Υ. 
ὃ ἡδέως καὶ εὐθύμως ΗΙοΙΠατά8 οἵ, 1. 31. 17 προβαλλόμενοι χ. 
8 ἴομεν ΑἸ, ἴσμεν 6Η. ἰΐίσ 5. γμεν Ἐ' 19 ὃς μόνος (περ 
ἀὰ. 4) ἤδιστος βίων «Ὁ, ὃς μόνος βίωνίος 8. ν.) ἤδιστος Ε,, 
ἰον ὅσπερ ἥδιστος γ. 30 χαλεπώτερος 4. 91 εὐϑύ πως 
ο, ΟἿ 2, 87, εὐθύμως οοαὰ., αποὰ ϑομποίᾷον 46]. ροβϑύ. 
Ν Ότη. 2. εν 

ΧΘΌΟΡΉΙ. Τυϑεϊξ. Ογτὶ. ἘΔ. πιαίοσ. . “ 
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ἊΝ Ὄπ Ἶ ἄνδρες οοαα., ΟΟΥΤ. ΒΟΒΠΘΙΘΘΓΙ. 

98 118. ππι ΌΛΡΕΠΙΙ 

πρὸς τούσδε παρορμᾷ ὅτι Κῦρος ὃ χρίνων ἔσται, ὃς 

οὐ φϑόνῳ κρίνει, ἀλλὰ σὺν ϑεῶν ὅρχῳ λέγω ἦ μὴν, 
ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρος οὕστινας ὁρᾷ ἀγαϑοὺς φιλεῖν οὐ- 

δὲν ἧττον ἑαυτοῦ" τούτοις γοῦν ὁρῶ αὐτὸν ὅ.τι ἂν 

ἔχῃ διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. καίτοι, ἔφη; 
οἶδα ὅτι οὗτοι μέγα φρονοῦσιν ὅτι πεπαίδευνται δὴ 
καὶ πρὸς λιμὸν καὶ πρὸς δίψος καὶ πρὸς ῥῖγος καρτε- 

ρεῖν, κακῶς εἰδότες ὅτι καὶ ταῦτα ἡμεῖς ὑπὸ κρείττο- 
νος διδασκάλου πεπαιδεύμεϑα ἢ οὗτοι. οὐ γὰρ ἔστι 

διδάσκαλος τούτων οὐδεὶς κρείττων τῆς ἀνάγκης, ἣ 

ἡμᾶς καὶ λίαν ταῦτ᾽ ἀκριβοῦν ἐδίδαξε. καὶ πονεῖν οὗ- 
τοι μὲν τὰ ὅπλα φέροντες ἐμελέτων, ἅ ἐστιν ὥὕπασιν 

ἀνθρώποις ηὑρημένα ὡς ἂν εὐφορώτατα εἴη, ἡμεῖς δὲ 
γ᾽, ἔφη, ἐν μεγάλοις φορτίοις καὶ βαδίξειν καὶ τρέ- 

χειν ἠναγχαζόμεϑα, ὥστε νῦν ἐμοὶ δοχεῖ τὸ τῶν 

ὅπλων φόρημα πτεροῖς μᾶλλον ἐοικέναι ἢ φορτίῳ. ὧς 

οὖν ἐμοῦ γε καὶ ἀγωνιουμένου καὶ ὁποῖος ἄν τις ὦ 

κατὰ τὴν ἀξίαν μὲ τιμᾶν ἀξιώδοντος., οὕτως, ἔφη, ἃ 

Κῦρε, γίγνωσκε. καὶ ὑμῖν γ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες δημό: 
ται, παραινῶ εἰς ἔριν ὁρμᾶσϑαν ταύτης τῆς μάχης 

πρὸς τοὺς πεπαιδευμένους τούσδε' νῦν γὰρ ἄνδρες εὖ 

1 ἔσται ὃ κρίνων Υ. 2 χρίνει] κρίνων Ζ. κρινεῖ ΒΙΟΠαταΒ.. 
ϑεῷ “10. | λέγω ἡ μὴν ἐμοί οτη. (ἁύ, λέγω... δοκεῖ Ῥαποῦϊβ. ἀ6] 
Ρ. ἢ δοκεῖ κῦρος χί, δοκεῖ κῦρον 7: δοκεῖν κυροῦν Ζ. [ἃ 
ὁρᾷγ. 4 ΠΕ ἢ ἑαυτόν γ. [], γε οὖν ἃ. ὅ ἤδιον δηΐθ ὃ 
αὐ νὰ 864α. πρὸς δίψος γ, δίψαν χζ. {} ῥίγον 5, ΠΝ 
ταῦτα Υ. ὭΣ» καὶ Οὐ, καὶ 2}. 10 τούτων οὐδείς Υ. ΡΟΒ 
κρείσσων δ4αἃ. ὧν χΖ. 11] ἀκριβοῦν ταῦτα γ. 13 μὲν δὴ τὰ Υ 
19 εὐφόύόρως . 14γ᾽ ἔφη ΟΙ. Χ. [1 ἐμοὶ νῦν δοκεῖ τὰ τῶ 

ὑπαὶ 1. || με τεμδν ἀξιώσοντος] τιμᾶσϑαι ἄξιος ὄντως Ε 
γ}] δὲ γ 20 ὁρμᾶσϑαι εἰς ἔριν γ. 21 ροϑὺ γὰρ δα 
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λημμένοι εἰσὶν ἐν δημοτικῇ ἀγωνίᾳ. Φεραύλας μὲν 
δὴ οὕτως εἷπεν. ἀνίσταντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἕκα- 

τέρων συναγορεύοντες. ἔδοξε γοῦν χατὰ τὴν ἀξίαν 
τιμᾶσϑαι ἕκαστον, Κῦρον δὲ τὸν κρίνοντα εἶναι. ταῦτα 
μὲν δὴ οὕτω προχεχωρήκεσαν 

Εχάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὃ Κῦρος καὶ ὅλην ποτὲ 
τάξιν σύν τῷ ταξιάρχῳ, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις 

τῶν ἀνδρῶν τῆς τάξεως ἀντιτάξαντα ἑἕἑκατέρωϑεν εἷς 

ἐμβολήν, ϑώρακας μὲν ἀμφοτέρους ἔχοντας καὶ γέρρα 

ἐν ταῖς ἀριστεραῖς. εἰς δὲ τὰς δεξιὰς νάρϑηκας παχεῖς 

τοῖς ἡμίσεσιν ἔδωκε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἶπεν ὅτι βάλλειν 

δεήσοι ἀνῃρημέναις ταῖς βώλοις. ἐπεὶ δὲ παρεόκευ- 

χόμένοι οὕτως ἔστησαν, ἐσήμαινεν αὐτοῖς μάχεσϑαι. 

ἐνταῦϑα δὴ οἱ μὲν ἔβαλλον ταῖς βώλοις καὶ ἔστιν οἵ 
ἰτύγχανον καὶ ϑωράκων καὶ γέρρων, οἱ δὲ καὶ μηροῦ 

αἱ χνημῖδος. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ τοὺς νάρϑη- 

ας ἔχοντες ἔπαιον τῶν μὲν μηρούς, τῶν δὲ χεῖρας, τῶν 
Ϊὲ χνήμας, τῶν δὲ καὶ ἐπικυπτόντων ἐπὶ βώλους ἔπαιον 

Οὺς τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. τέλος δὲ τρεψάμενοι ἐδίέω- 

ον οἱ ναρϑηκοφόροι παίοντες σὺν πολλῷ γέλωτι καὶ 

1 Ῥῃηούϊοβ Ρ. 38, 4 ἀγωνίᾳ" Ξενοφῶν ἀντὶ τοῦ ἀγῶνι. 2 ἑκα- 
ἐρων 1), ἑκατέρῳ χ οὖ (6Χ -ὧν οοττϑούαμι) Εἰ, ἑκατέροις σ΄, ὁΠι. 2. 
᾿ συναγορευόντων δὲ ΑΗ. συνεροῦντες Ηδτνοτγάθηῃ. "γοῦν (. 

οὖν γΥ. οὖν Εἰρσ, Οτῃ. 2. 4 ἕχαστον τιμᾶσϑαι Ἐ. ὅ προ- 
χωρήχεσαν Χῷ, προκεχωρήκει γΥ. προυχεχωρήκει Ἰᾳμέϊπα. Ὁ τὸ 
ἵπνον Ε΄. ᾿ ὁ κῦρος οὖ ποτὲ οΟοῃϊ. 2. 4 ἰδὼν δὲ χΖ. μὲν 

ἴθ. γ. 9 ροβὺ μὲν δΔαα. δὴ γ. 10 ἐν οἱ. γ. [| δὲ τὰς οὔ. ΕΚ. 
ἃ ἀνῃρημέναις Ἔσο. ἐνηγμένους (ϑρὶτῖθα οταΐπβο ἁαὖ τπδ]6 Ρἱοίο) 
ἀναιρουμένους οοὐ. ᾿ παρασκευασάμενοι χῷ. 18 οὕτως οἴη. Ζ. ἡ 

ἥμηναν ΧΑ. 14 ἔβαλλον ταῖς βώλοις καὶ ἔστιν οἱ γ᾽ οὖ (181 
ἀρὰ καὶ ρΡοβὺ οἵ (ἡ Ε) ὕγᾶμβρ. χ, βάλλοντες ἔστιν οἱ καὶ 2 Π΄πά. 
μηροὺς καὶ κνημίδας ἡ. 160 ὅπου δὲ ὁμόσε γένοιντο Ζ. 
τῶν δὲ κνήμας οἴῃ. Ζ. 18 τῶν δὲ ομ!. γ. ἐπὶ βώλους 
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39. ποτὲ] τινα χ. 328 ἀριστερὸν γ. 34 καιρὸς δοκοίη αὐτῷ ( 

Ὶ 

᾿ 

παιδιᾷ. ἐν μέρει γε μὴν οἱ ἕτεροι λαβόντες πάλιν τοῖν 

νάρϑηκας ταὐτὰ ἐποίησαν τοὺς ταῖς βώλοις βάλλον- 

τας. ταῦτα δ᾽ ἀγασϑεὶς ὃ Κῦρος, τοῦ μὲν ταξιάρχου 

τὴν ἐπίνοιαν, τῶν δὲ τὴν πειϑώ, ὅτι ἅμα μὲν ἐγυμ᾿ 
νάξοντο. ἅμα δὲ εὐθυμοῦντο, ἅμα δὲ ἐνίκων οἱ εἶ- 

χασϑέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει. τούτοις δὴ ἡσϑ εὶς 

ἐχάλεσέ τε ἐπὶ δεῖπνον αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἰδώι 

τινας αὐτῶν ἐπιδεδεμένους, τὸν μέν τινα ἀντικνήμιον 

τὸν δὲ χεῖρα, ἠρώτα τί πάϑοιεν. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτ' 
πληγεῖεν ταῖς βώλοις. ὃ δὲ πάλιν ἐπηρώτα πότεροι 
ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε πρόσω ἦσαν. οὗ δὴ ἔλεγον 

ὅτε πρόσω ἦσαν. ἐπεὶ δὲ ὀμοῦ ἐγένοντο, παιδιὰϊ 

ἔφασαν εἶναι καλλίστην οἱ ναρϑηκοφόροι᾽ οἱ δὲ συγ 
κεχομμένοι τοῖς νάρϑηξιν ἀνέκραγον ὅτι οὐ σφίσι γι 

δοχοίη παιδιὰ εἶναι τὸ ὁμόϑεν παίεσϑαι. ἅμα δὲ ἐπὶ 
εδείκνυσαν τῶν ναρϑήκων τὰς πληγὰς καὶ ἐν χερῦ 

χαὶ ἐν τραχήλοις, ἔνιοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. καὶ τό 

τε μὲν ὥσπερ εἷκὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλήλοις. τῇ δ᾽ ὕστε 

ραίᾳ μεστὸν ἦν τὸ πεδίον πᾶν τῶν τούτους μιμουμέ 
νῶν καὶ εἰ μὴ ἄλλο τι σπουδαιότερον πράττοιεν 

ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο. ' 
Ἄλλον δέ ποτε ἰδὼν ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἄριστον ἐφ᾽ ἕνός. καὶ ὅπότ 

δοκοίη αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παραγγέλλοντα τὸν ὕστερο 

᾿ 

᾿ 100 118. Π. ΟΑΡ. ΠΙ. 

1 ὌΝ γ᾽ παιγνίᾳ « ὅαυϊα., παιγνίῳ χ. πάλιν λαβόντες ἢ 
ΕῚ δ᾽] δὴ ᾿΄ δ᾽ ἐθυμοῦντο χα. 0, δὴ] δ᾽ ΧΖ. τὸ δεῖπνον 
8 ἀντικτήμιον γΥ, αὐτῶν (-τὸν Ο) ἐπὶ κνήμιον χ, αὐτῶν ἐπὶ 
κνήμιον «. 10 πληγεῖεν ταῖς βώλοις] ταῖς τ ς ἰο βληϑεῖεν ᾿᾿ 
ἠρώτα Ἐ. 11 ἐγένοντο πα γένοιντο χ, οι. Ὦρ. [ἢ ὅτεν 
19. ἐγένοντο οἵα. «. 18 οἱ δὲ] οἱ δ᾽ αὖγ. 14 ,7εὲ νὸς χα. 19. 
τῶν οοα4., οΟΥἹ. ορμδηθβ. 20 εἰ] ἀεὶ ὁπότε υ. [} ἔπρασσον ἢ 
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λόχον παράγειν, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον, εἰς 

μέτωπον, ἐπεὶ δ᾽ ἐν μετώπῳ οἱ λοχαγοὶ ἐγένοντο, παρ- 
ηγγύησεν εἷς δύο ἄγειν τὸν λόχον᾽ ἐκ τούτου δὴ 

παρῆγον οἱ δεκάδαρχοι εἷς μέτωπον ὁπότε δ᾽ αὖ ἐδό- 
κει αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παρήγγειλεν εἰς τέτταρας τὸν ὑ 

λόχον᾽ οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον εἰς τέτ- 
ταρας᾽ ἐπεὶ δὲ ἐπὶ ϑύραις τῆς σκηνῆς ἐγένοντο, παρ- 

χγγείλας αὖ εἰς ἕνα [ἰόντων] εἰσῆγε τὸν πρῶτον λόχον, 
καὶ τὸν δεύτερον τούτου κατ᾽ οὐρὰν ἐκέλευσεν ἕπε- 

αι. καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παρ- τὸ 

χγγγείλας ἡγεῖτο ἔσω" οὕτω δ᾽ εἰσαγαγὼν χατέκλινεν 

πὶ τὸ δεῖπνον ὥσπερ εἰσεπορεύοντο τοῦτον οὖν ὃ 
Κῦρος ἀγασϑεὶς τῆς τε πραότητος τῆς διδασκαλίας 

αἱ τῆς ἐπιμελείας ἐκάλεσε ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ 
ἰεῖπνον σὺν τῷ ταξιάρχῳ. 16 

Παρὼν δέ τις ἐπὶ τῷ δείπνῳ κεκλημένος ἄλλος 22 
ἀξίαρχος, Τὴν δ᾽ ἐμήν, ἔφη, τάξιν, ὦ Κῦρε, οὐ κα- 

εῖς εἷς τὴν σχηνήν; καὶ μὴν ὅταν γὲ παρίῃ ἐπὶ τὸ 

εἴπνον, πάντα ταὐτὰ ποιεῖ" χαὶ ὅταν τέλος ἡ σκηνὴ 

ἢ, ἐξάγει μὲν ὃ οὐραγός, ἔφη, τοῦ τελευταίου 50 

χου, ὑστάτους ἔχων τοὺς πρώτους τεταγμένους 

4 δεχαδάρχαι χῃ. δεκαδάρχοι Ὁ. 6. παρῆγον ὡς εἰς τέτταρας 
Ἰ (ἴον Ὁ) ὁ λόχος Υ. εἰς τέτταρας 46]. Ῥαπίαψίθβ, ροβὺ τέτ- 
ρὰς δαα. ἄγειν ϑίθρῃδηυβ. ἡ ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ τῇ ϑύρᾳ γ. 
αὖ Ἐς δύο (δύω Η) χα, οπι. Ὁ. ᾿ ὡς εἰς γ. [ [ἰόντων] Βτοϊξοι- 
Ἰ0Β, οὕτως δ εἶθκθ. 9. ἔπεσϑαι ἐκέλευεν (-σεν Ὠ) γ. 1Π] εἴσω 
᾿ δ᾽ χα, δὴ γ. [εἰσάγων Ῥαπίαφ᾽ 468. 12. εἰσεπορεύετο τῷ, 
Ὀρδεύοντο Εἰ. ᾿ τοῦτον Υ, ταῦτα χ, ταῦτ᾽ 2. [[ οὖν οἴῃ. Υ. 
" Ῥοβὺ πραύτητος δ. καὶ ΧΗΘ.  ρμοβὲ τῆς ον. ΘΗ. 
ἱ ἐκάλεσεν αὖ καὶ ταύτην γΥ. ᾿ τῷ δείπνῳ α, 17 ὦ κῦρε 
ἴξιν γ. [|| καλεῖς] καλέσεις ΧΩ. 18 γε οἴῃ. χζ. [[ παρῇ Υ. 
ταῦτα οοαά., οοτν. Ὠϊπάᾷ. [ ἡ σκηνὴ Υ, τὴν σκηνὴν χ, ΟΤη. ζΖ. 

Ἰ ἔφη ὁ 5, ἔφη χ. οτι. γΥ. 221 ροβὺ λόχου δΔἀά. τὸν λόχον ΧΥ. 
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29 Ὁποσάκις γε. ἔφη, δειπνοποιούμεϑα νὴ 4ία. Καλᾶ 
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εἷς μάχην᾽ ἔπειτα ὁ δεύτερος τοὺς τοῦ ἑτέρου λόχου 
ἐπὶ τούτοις, καὶ ὃ τρίτος χαὶ ὁ τέταρτος ὡσαύτως, 
δ’ Α [κό Ἃ 9 ῇ ’ 3 » 3 ἦν 

ὅπως καὶ ὅταν ἀπάγειν δέῃ ἀπὸ πολεμίων, ἐπίστων- 

ται ὡς δεῖ ἀπιέναι. ἐπειδὰν δέ, ἔφη, καταστῶμεν 

ἐπὶ τὸν δρόμον ἔνϑα περιπατοῦμεν, ὅταν μὲν πρὸς 
δ “" ἥν,  Ἃ ᾿ ς - ᾿ - Ι 
ἕω ἴωμεν, ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι. καὶ ὁ πρῶτος λόχος 

πρῶτος. καὶ ὁ δεύτερος ὡς δεῖ, καὶ ὁ τρίτος καὶ ὃ 

τέταρτος, καὶ αἱ τῶν λόχων δεχάδες καὶ πεμπάδες, 

ἕως ἂν παραγγέλλω ἐγώ: ὅταν δ᾽, ἔφη, πρὸς ἑσπέραν 
ἴωμεν, ὃ οὐραγός τε καὶ οἱ τελευταῖοι πρῶτοι ἀφῆή: 

γοῦνται᾽ ἐμοὶ μέντοι οὕτω πείϑονται ζκαὺὶΣ ὑστέρῳ ἰόντι, 

ἵνα ἐθϑίζωνται καὶ ἕπεσϑαι καὶ ἡγεῖσϑαι ὁμοίως πεῖ- 

ϑόμενοι. καὶ ὁ Κῦρος ἔφη, Ἦ καὶ ἀεὶ τοῦτο ποιεῖτε: 

τοίνυν, ἔφη. ὑμᾶς. ἅμα μὲν ὅτι τὰς τάξεις μελετᾶτι 
καὶ προσιόντες καὶ ἀπιόντες. ἅμα δ᾽ ὅτι καὶ ἡμέραι 
καὶ νυκτός, ἅμα δ᾽ ὅτι τά τε σώματα περιπατοῦντξι 

ἀσχεῖτε καὶ τὰς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδάσκοντες. ἐπεὶ οὖ! 

πάντα διπλᾶ ποιεῖτε, διπλῆν ὑμῖν δίκαιον καὶ τὴν εὖ 
ὠχίαν παρέχειν. Μὰ 4 ί᾽, ἔφη ὃ ταξίαρχος, μήτοι γ 

Ι 

1 εἰς μάχην τεταγμένους" ἔπειτα δὲ ὁ οὐραγὸς ὑ τοῦ ἑἕτέρο' 
λόχου Υ. 2 ἐπὶ ἀλι ν ὅπως ΧΩ. 8. ἔφη Ῥοβὺ ὅπως ἃ 
χζ. [δέῃ ἀπάγειν γ. || ἐπιστῶνται 4), ἐπίστανται χΧ. ᾿} 
ΟΙη. Υ. 5 ἐπὶ] εἰν Ὑ. ᾿ πρὸς ἕω ἴωμεν Υ. προσίωμεν 
προίωμεν Ἐ;. || μὲν οτῃ. Ε΄ 7 δεῖ] δὲ χα. [|| υἱδίτη. ὃ ΟΊ. ζ 
δ. λόχων] ΡΩΝ γ. ἢ" πεντάδες ΑΕΗ. 9 ἕως γ. ὡς ΒΕ, ὧ 56. 
παραγγελῶ 9: παραγγέλω Ζ. || ἐγὼ οτι.γ. 10 ὁ οἵ. χα 
μ“" οὕτω] ὅμως γ. καὶ οὕτω Νιίίθβομα «καὶ» ὑστέρῳ ΘΡΌ.. 
ὄντι ΧἍ. 12 ἀφηγεῖσϑαι Υ. 14 γε] τε Ε΄. [[ καὶ Ῥοϑῦ ἔφ 
δαᾶ. γ. 15 ὅτι δηΐθ ἅμα ὑτῶη8ρ. ΧΖ. 16 προιόντες Χ. 
καὶ ἡμέρας... 17 δ᾽ ὅτι οτὰα. ΕΑ. 19 καί οτι. Χπ. 90 τ 
αρχος]} λοχαγός 40. {μήτοι χ. μήτι οοὕ. γ᾽ ἐν] γ᾽ (γε Ὁ) ἔφ 
ΑΗ, γ᾽ ἔφη ἐν 6, γε Ε. 
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ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ μὴ καὶ διπλᾶς ἡμῖν τὰς γαστέρας 
παρέξεις. καὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς σκηνῆς 
ἐποιήσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ Κῦρος ἐκάλεσεν ἐκείνην 
τὴν τάξιν, ὥσπερ ἔφη. καὶ τῇ ἄλλῃ. αἰσϑόμενοι δὲ 

ταῦτα καὶ οἱ ἄλλοι τὸ λοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμι- 

᾿μοῦντο. 

Ἐξέτασιν δέ ποτε πάντων τοῦ Κύρου ποιουμένου 

ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ σύνταξιν ἦλϑε παρὰ Κυαξάρου ἄγ- 

͵γελος λέγων ὅτι Ἰνδῶν παρείη πρεσβεία᾽ κελεύει οὖν 

δὲ ἐλϑεῖν ὡς τάχιστα. φέρω δέ δοι. ὃ ἄγγελος ἔφη, 

καὶ στολὴν τὴν καλλίστην παρὰ Κυαξάρου ἐβούλετο 

γάρ δὲ ὡς εὐκοσμότατα καὶ λαμπρότατα προδάγειν 

ὡς ὀψομένων τῶν ᾿Ινδῶν ὅπως ἂν προσίῃς. ἀκούσας 

δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος παρήγγειλε τῷ πρώτῳ τεταγμένῳ 

ταξιάρχῳ εἷς μέτωπον στῆναι, ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντα τὴν 

τάξιν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντα ἑαυτόν. καὶ τῷ δευτέρῳ ἐκέ- 

λευόε ταὐτὸ τοῦτο παραγγεῖλαι. καὶ διὰ πάντων οὕτω 

παραδιδόναι ἐκέλευσεν. οἱ δὲ πειϑόμενοι ταχὺ μὲν 

παρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὰ παραγγελλόμενα ἐποίουν, 

ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένοντο τὸ μὲν μέτωπον ἐπὶ τρια- 

χοσίων, τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν οἱ ταξίαρχοι, τὸ δὲ βά- 

Ϊ μιᾷ γε γ. [ἡμῖν τὰς οἴῃ. Κ΄. 2 ἡμῖν παρέξεις Ἐ᾿. [τὸ 
θ1η. Υ. ἰ σκηνῆς ἕως ἐποιήσατο γ. ὃ ἐκάλεσε ταύτην γᾷ. ὅ αὖ- 
τοὺς} τούτους Ἰ᾽. 7 τοῦ κύρου πάντων Υ. 10 σε ἐλϑεῖν] 
ἰσελϑεῖν Ο, σε ἐσελϑεῖν Εἰ. | ὡς τάχιστα οἵη. χζ. [[ ἔφη ὁ ἄγ- 
γελοὸς γ. 11 νῦν καλλίστων γ. || ἐβούλετο γ ΟἾρτγτ, βούλεται 
οῦ, 12 λαμπρότατα καὶ εὐσώματα χα.  δηΐο προσάγειν δα. 
ἴχοντα ΒΙοΠαταβ. || προσάγειν] προσελθεῖν γ. 19. προσίοις “. 

δὲ οἵη. γ. [16 ἔχοντα Ε' (β6α ἐχ ἰπ ταβ.). ἔχοντι χΖ. ἄγοντα 
0. 17 ταυτὸν τοῦτο χᾶ ΡΙ, ταυτὸ τοῦτο ΗΠ ΑὍοοτ.. ταῦτα 
ταυτὰ Ὠ) τοῦτον Υ. 18 οἵ] ὡς 0. [} μὲν] μέν τι Ἐς μέντοι Ὦ. 
᾿ τὰ οὔτι. Α΄. 30 ἐγένετο γ. ᾿ διακοσίων οοαᾷ., οοττ. Μὰ- 
τοῦ. 
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86, ἢ 11 ἀγνοεῖ χ. [ σημαίνῃ 506. 12 πρώτῳ οτι. Ζ. 

104 118. 16 ΔΡ ἵν. ] 

ϑὸς ἐφ᾽ ἕκατόν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, ἕπεσϑαι ἐκέλευ- 

ὅεν ὡς ἂν αὐτὸς ἡγῆται καὶ εὐϑὺς τροχάξων ἡγεῖτο. 

ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν ἀγυιὰν τὴν πρὸς τὸ βασίλειον 

φέρουσαν στενοτέραν οὖσαν ἢ ὡς ἐπὶ μετώπου πάν- 
τας διιέναι, παραγγείλας τὴν πρώτην χιλιοστὺν ἕπε- 

ὅϑαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν ταύ-᾿ 

της ἀκολουϑεῖν, καὶ διὰ παντὸς οὕτως. αὐτὸς μὲν 

ἡγεῖτο οὐκ ἀναπαυόμενος, αἱ δ᾽ ἄλλαι χιλιοστύες κατ᾽ 

οὐρὰν ἑκάστη τῆς ἔμπροσϑεν εἵποντο. ἔπεμψε δὲ καὶ 
ὑπηρέτας δύο ἐπὶ στόμα τῆς ἀγυιᾶς, ὅπως εἴ τις, 

ἀγνοοίη. σημαίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. ὡς δ᾽ ἀφίκοντο, 

ἐπὶ τὰς Κυαξάρου ϑύρας, παρήγγειλε τῷ πρώτῳ τα- 

ξιάρχῳ τὴν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάϑος, τοὺς δὲ 

δωδεχκάρχους ἐν μετώπῳ καϑιστάναι περὶ τὸ βασίλειον," 

καὶ τῷ δευτέρῳ ταὐτὰ ἐκέλευσε παραγγεῖλαι, καὶ διὰ 

παντὸς οὕτως. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" ὃ δ᾽ εἰσῇει, 
πρὸς τὸν Κυαξάρην ἐν τῇ Περσικῇ στολῇ οὐδέν τί 
ὑβρισμένῃ. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κυαξάρης τῷ μὲν τάχει 

ἥσϑη, τῇ δὲ φαυλότητι τῆς στολῆς ἠχϑέσϑη, καὶ εἶπε, 
Τί τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷον πεποίηκας οὕτω φανεὶς τοῖς 

ἸΙνδοῖς; ἐγὼ δ᾽, ἔφη, ἐβουλόμην σε ὡς λαμπρότατον. 
φανῆναι" καὶ γὰρ ἐμοὶ ἂν κόσμος ἦν τοῦτο, ἐμῆς ὄν- 

τα ὅδε ἀδελφῆς ὑὸν ὅτι μεγαλοπρεπέστατον φαίνεσϑαι. 

καὶ ὃ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Καὶ ποτέρως ἄν, ὦ 
---- 

1 ἐπειδὴ δὲ Ὁ. 8 ἀγυιὰν τὸν στενωπὸν Ξενοφῶν ῬΠούϊΟΒ᾽ 
ρα. Βροιύζοηβύθιη ρΡ. 5ὅ, 34. 4 στενωτέραν ΧΖ. ὅ ἰέναι γ. 
6. δέ οἵη. ζ. [[ ταύτῃ ἀκολουθεῖν ἔταξε χα. 8. ἀναπαυόμεναι Ἡ. 
9 τῆς] τῇ ΑΗ, τοῖς ἘΠ. [εἵπετο Ὁ. 10 τὸ δηΐθ στόμα -ν 

18 τάττειν οτη. 2. [ τοὺς δὲ δωδεκάρχους ΟΤΩ. Ζ. 14 δωδε- 
κάρχας Υ. 1 ταῦτα Ε. 17 τι] οἵα. χα, ἢ δαά, Ἐ'. [|| ὁ κυαξ. 
αὐτὸν αΘ. 20 ὦ οι. Ε΄. 9392 χόσμος ἂν γ. [ ὄντα σε ἀδελφῆς Ἐ. 



118. 11, ΟΑΡ. ΙΥ. 10ῦ 

Κυαΐάρη, μᾶλλόν σε ἐκόσμουν, εἴπερ πορφυρίδα ἐν- 
δὺς καὶ ψέλια λαβὼν καὶ στρεπτὸν περιϑέμενος σχολῇ 

κελεύοντι ὑπήκουόν σοι, ἢ νῦν ὅτε σὺν τοιαύτῃ καὶ 

τοσαύτῃ δυνάμει οὕτω σοι ὀξέως ὑπακούω διὰ τὸ σὲ 

τιμᾶν ἱδρῶτι καὶ σπουδῇ [καὶ] αὐτὸς κεκοσμημένος κα 

τοὺς ἄλλους ἐπιδεικνύς σοι οὕτω πειϑομένους; Κῦρος 

μὲν οὖν ταῦτα εἶπεν, ὁ δὲ Κυαξάρης νομίσας αὐτὸν 

ὀρθῶς λέγειν ἐκάλεσε τοὺς ᾿Ινδούς. οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ εἰἶσελ- 

όντες ἔλεξαν ὅτι πέμψειε σφᾶς ὁ Ἰνδῶν βασιλεὺς 

ελεύων ἐρωτᾶν ἐξ ὅτου ὁ πόλεμος εἴη Μήδοις τε 

καὶ τῷ ᾿Δἀσσυρίῳ᾽ ἐπεὶ δὲ σοῦ ἀκούσαιμεν, ἐκέλευσεν 

ἐλθόντας αὖ πρὸς τὸν ᾿“σσύριον κἀχείνου ταὐτὰ πυ- 

ϑέσϑαι" τέλος δ᾽ ἀμφοτέροις εἰπεῖν ὑμῖν ὅτι ὃ Ἰνδῶν 
βασιλεύς. τὸ δίκαιον σκεψάμενος. φαίη μετὰ τοῦ ἠδι- 

κημένου ἔσεσϑαι. πρὸς ταῦτα ὁ Κυαξάρης εἶπεν, Ἐμοῦ 
μὲν τοίνυν ἀκόύετε ὅτι οὐκ ἀδικοῦμεν τὸν ᾿ἡσσύροιν 

γὐδέν᾽ ἐχείνου δ᾽, εἰ δεῖσϑε, ἐλϑόντες νῦν πύϑεσϑε 

ἦ,τι λέγει. παρὼν δὲ ὁ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυαξάρην, 
ΕἸ χαὶ ἐγώ. ἔφη. εἴπω ὅ,τι γιγνώσκω; καὶ ὃ Κυαξά- 

ἧς ἐκέλευσεν. Ὑμεῖς τοίνύν, ἔφη, ἀπαγγείλατε τῷ 

νδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μή τι ἄλλο Κυαξάρῃ δοκεῖ, 

τι φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φησιν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀδικεῖσϑαι ὁ 

1 εἴπερ] εἰ Ε΄ 9. κελεύοντι] σαλεύων γ. ᾿ τοσαύτῃ καὶ 
4 οὕτως ὀξέως σοι Υ. ὃ [καὶ] αὐτός 6Θσο. ἢ 

Ῥοβῦ. καὶ δαα. καί σε κοσμῶν [᾿, ῬΡοβὺ καὶ δαα. σε κοσμῶν 
} Ὁ σοι] οἱ 4 (β86α σ 5. γν. Η). ὃ ἐχάλεσε] ἐκέλευσεν 
γευν. 9 πέμψοιεν χ. 10 κελεύων] καὶ κελεύσειεν Ἐ'. 
τοῦ Υ. οὗ χῷ Ζοηδιδβ. [2 αὖ ἐλϑόντας Υ. || καὶ ἐκείνου Ε΄ 
αὗτα χ2, τὰ αὐτὰ ταῦτα Υ. 18 δ᾽] δ᾽ αὖ ΕΗ, δ᾽ ἂν Ὁ. 
μῖν εἰπεῖν γ. ὁ οἵὰι. Ε΄. 14 φαίη σκεψάμενος τὸ δίκαιον γ᾿ 
δικουμένου γ. 1 ἐμοῦ μὲν] ἐμέ Ἐς, ἐμὲ μὲν Ὁ (2). 17 εἰ 
εἶσθε) αἰδεῖσϑαι Ο οἴη. γ. ᾿ νῦν πύϑεσϑε) πυνϑάνεσϑαι (-ε Π) 

19 ὅ.τι}] τί Ἐ'. || ὅ,τι εἴπω 6. 20 ὑμεῖς μὲν γ. 

᾿ 



106 18. ΟΡ. ΤΥ. 
᾿Ασσύριος. αἱρεῖσϑαι αὐτὸν τὸν Ἰνδῶν βασιλέα διαδ 

στήν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσαντες ᾧχοντο. 
9 Ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον οἱ Ἰνδοί, Κῦρος πρὸς τὸν 
Κυαξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 

» Ὦ, Κυαξάρη, ἐγὼ μὲν ἦλθον οὐδέν τι πολλὰ ἔχων 
ἴδια χρήματα οἴκοϑεν᾽ ὁπόσα δ᾽ ἦν, τούτων πάνυ 

ὀλίγα λοιπὰ ἔχω ἀνήλωκα δέ, ἔφη, εἰς τοὺς στρατι- 
ὦτας᾽ καὶ τοῦτο ἴσως, ἔφη. ϑαυμάξεις σὺ πῶς ἐγὰ 

ἀνήλωκα σοῦ αὐτοὺς τρέφοντος" εὖ δ᾽ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι 
ιο οὐδὲν ἄλλο ποιῶν ἢ τιμῶν καὶ χαριζόμενος, ὅταν τινὶ 

10 ἀγασϑῶ τῶν στρατιωτῶν. δοκεῖ γάρ μοι. ἔφη. πάν- 

τας μὲν οὗς ἄν τις βούληται ἀγαϑοὺς συνεργοὺς ποι: 
Ὃν εἴσϑαι ὁποίου τινὸς οὖν πράνματος. ἥδιον εἶναι εἶ 

τε λέγοντα καὶ εὖ ποιοῦντα παρορμᾶν μᾶλλον ἢ ἅν: 

ιὸ ποῦντα καὶ ἀναγκάξοντα᾽ οὗς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πό 

λεμον ἔργων ποιήδασϑαί τις βούλοιτο συνεργοὺς προ᾿ 

ϑύμους. τούτους παντάπασιν ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαϑοῖς 

ϑηρατέον εἷναι καὶ λόγοις καὶ ἔργοις. φίλους γάρ 
οὐκ ἐχϑρούς, δεῖ εἶναι τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίστου: 

το συμμάχους ἔσεσϑαι καὶ μήτε τοῖς ἀγαϑοῖς τοῦ ἄρχον 

τος φϑονήδοντας μήτε ἐν τοῖς κακοῖς προδώσοντας 

11 ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσκων χρημάτων δοκχέ 

προσδεῖσϑαι. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν ὃν αἰσϑά 
ξ. 

1 αἱρούμεθα γ. ἰ τῶν ἰνδῶν δε 9 ἐπειδὴ δὲ οἱ ἰνδὸ 
ἐξῆλθον Υ. Π Φηΐθ κῦρος 8αα. ὁ γ. 4 ἤρχετο Υ. ὅ μὲ 
ἦλϑον] μέντοι ἦλϑον μὲν (οπι. Ὁ) γ. [|| τι] τοι σ. [ πολλξα 
7 ἔφη οἵη. Υ. 8 ἴσως) ὡς 2). |} ἔφη ἸΏ. Υ. " σὺ οτα. Εν, 
ἀνήλωκα ἐγὼ Υ. 9 αὐτοὺς] αὐτοῦ Ο, οπι. Εἰ. {δ᾽ ΟΠ 
10 τινὲ γὶ δυϊᾶδβ, Ῥμούϊοβ, τινὰ 206. 10 Ἰὰς 46]. Βὶ 
490 μήτε ἐπὶ τοῖς Υ. 91 προδώσοντας) ὀρρωδήσοντας Υ͂ 
209. γιγνώσκων Υ. | δοκῶν Τ᾽. 93 πάντας Ματομαηΐ, πάντ, 
οοαάα. || ὁρᾶν ὃν] ὁρῶν “. 
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νομαι πολλὰ δαπανῶντα ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἷναι" ὅκο- 

πεῖν δ᾽ ἀξιῶ κοινῇ καὶ σὲ καὶ ἐμὲ ὅπως σὲ μὴ ἐπι- 

λείψει χρήματα. ἐὰν γὰρ σὺ ἄφϑονα ἔχῃς, οἶδα ὅτι 
καὶ ἐμοὶ ἂν εἴη λαμβάνειν ὁπότε δεοίμην, ἄλλως τε 

καὶ εἶ εἷς τοιοῦτόν τι λαμβάνοιμι (εὶς) ὃ μέλλοι καὶ σοὶ 

δαπανηϑὲν βέλτιον εἶναι. ἔναγχος οὖν ποτέ σου μέμ- 

νημαι ἀκούσας ὡς ὃ ᾿ρμένιος καταφρονοίη σου νῦν, 

ὅτι ἀχούει τοὺς πολεμίους προσιόντας ἡμῖν. καὶ οὔτε 

{(τὸΣ στράτευμα πέμποι οὔτε τὸν δασμὸν ὃν ἔδει ἀπ- 

ἄγοι. Ποιεῖ γὰρ ταῦτα, ἔφη. ὦ Κῦρε. ἐκεῖνος" ὥστε 
ἔγωγε ἀπορῶ πότερόν μοι κρεῖττον στρατεύεσϑαι καὶ 
πειρᾶσϑαι ἀνάγκην αὐτῷ προσϑεῖναι ἢ ἐᾶσαι ἐν τῷ 

παρόντι. μὴ καὶ τοῦτον πολέμιον πρὸς τοῖς ἄλλοις 

προσϑώμεϑα. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο, Αἱ δ᾽ οἰκήσεις 
αὐτῷ πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν ἢ καί που ἐν 

εὐεφόδοις; καὶ ὁ Κυαξάρης εἶπεν. Αἱ μὲν οἰκήσεις οὐ 
πάνυ ἐν ἐχυροῖς" ἐγὼ γὰρ τούτου οὐκ ἠμέλουν ὄρη 

μέντοι ἔστιν ἔνϑα δύναιτ᾽ ἂν ἀπελθὼν ἐν τῷ παρα- 
ρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἷναι τοῦ μὴ αὐτός γε ὑποχείριος 

γενέσϑαι, μηδὲ ὅσα ἐνταῦϑα δύναιτο ὑπεκκομίσασϑαι. 

1 δαπανῶντά σὲ ΖΦ. ἄτοπόν μοι δοκεῖ εἶναι οἴη. 2. σκοπεῖν 
εςς ὃ χρήματα οτι. Ὁ. 2 καὶ σὲ 1. τηᾶτρ'. Εἰ. ᾿| ἐπιλείψει Ε' 
ἐπιλείψῃ χ, ὑπολείψῃ 5. ὃ ἐὰν] ἣν γ. [| σὺ] σοὶ Ε΄. 4 ἂν 
ὉΠ). Υ. ὅ ρῥυῖυβ εἰς 46]. Ηθυσψθγάθῃ, ροβῦ. «εἰς» δρο. ᾿ μέλ- 
ἰεξε χ 6 μὲν οὖν α΄. ᾿ ποτέ οπι. οὗ μέμνημαί σου ὕγδηδρ. Ζ. 
5 ἡμῖν 2, ἐφ᾽ ἡμῖν χ, ἐφ᾽ ἡμᾶς Υ. 9 «τὸ» ϑοβπρίαθυ, οπι. 
οῦα, Ζοη. [[| πέμπει χα. || τὸν οἴῃ. “Ζώ. [ ἀπάγοι Υ. ἀπάγει 2. 
ἀπάγειν χα 10 αὐτὰ 2. [ ὥστ᾽ ἐγώ τε Υ. 11 στρατεῦσαι Τὶ 
(9. γοβὺ ἢ «ἀάᾶ. λυσιτελεῖ (-ἢ Ε) χΕ, λυσιτελεῖν ) σ. νῦν Ζ. 
4 ἐπείρετο Δ ρου. ᾿᾿ αἱ διοικήσεις ΔΉ. 1 αὐτῶν 40. ᾿᾿ καί 
οὐ ΟἿ]. γ΄." ἐν οἵη. 2Ζώ. [17 τούτου οὐκ ἠμέλουν γΥ. τοῦτο οἷδα 

ζῆ. [18 μέντοι ἔστιν] γε μέντοι ἘΝ. 20 γενέσϑαι] εἶναι γ΄ ἢ 
ὑποχκομίσασϑαι (864. ὈΥυϊα5 ὁ ἷπ τὰβ.) Ε΄, ὑποκομίσασϑαι 5. 
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ι μχθὰ ἂν οὖν Χ, γ᾽ ἂν οὖν Ὁ). [ δηΐο ἔλϑοι δα. καὶ γ. 16 ἀαι 

, ΕἸ 
Ϊ 

108 118. Τί ἼΟΑΡ, ἅν; ἢ 

εἰ μή τις πολιορκοίη προδκαϑήμενος, ὥσπερ ὃ ἐμὸς. 
πατήρ ποτε ἐποίησεν. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει. 
τάδε" ᾽4λλ᾽ εἰ ϑέλοις. ἔφη, ἐμὲ πέμψαι, ἱππέας μοι 

προσϑεὶς ὁπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι, οἶμαι ἂν σὺν 

τοῖς ϑεοῖς ποιῆσαι αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμα πέμπειν. 

καὶ ἀπαδοῦναι τὸν δασμόν σοι ἔτι δ᾽ ἐλπίξω καὶ φί- 

λον αὐτὸν μᾶλλον ἡμῖν γενήσεσϑαι ἢ νῦν ἐστι. καὶ 

ὁ Κυαξάρης εἶπε. Καὶ ἐγώ. ἔφη. ἐλπίξω ἐκείνους ἐλ- 
ϑεῖν ἂν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ πρὸς ἐμέ᾽ ἀκούω γὰρ καὶ 

πει- 

ΤῊΣ ΠΣ ΡῈ ὅοι τῶν παίδων τινὰς γενέσϑαι αὐτοῦ" 

ὥστ᾽ ἴσως ἂν καὶ πάλιν ἔλθοιεν πρὸς σέ ὑποχειρίων 

δὲ γενομένων αὐτῶν πάντα πραχϑείη ἂν ἧ ἡμεῖς βου-᾿ 

λόμεϑα. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι, ἔφη ὁ Κῦρος, συμφέρον, 

εἶναι τὸ λεληϑέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας, Μᾶλλον. 
γὰρ ἄν, ἔφη ὃ Κυαξάρης, ἔλϑοι τις αὐτῶν εἶς 

χεῖρας, καὶ εἴ τις δρμῷτο ἐπ᾽ αὐτούς, ἀπαραδχεύαστοι. 

λαμβάνοιντο. [ἄκουε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἄν τί 

σοι δόξω λέγειν. ἐγὼ πολλάκις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ 

ἐμοῦ τεϑήρακα ἀμφὶ τὰ ὅρια τῆς τε σῆς χώρας καὶ 
τῆς τῶν ᾿Δρμενίων. καὶ ἱππέας τινὰς ἤδη προσλαβὼν, 

, 

1 καὶ ροβὺ ὥσπερ δα. χι 23 ποτε Υ, τοῦτο ΧΖ. ᾿ δὴ] δὲ Υ 
8. ϑέλεις χγά. [|| ἔφη οἵα. Ἐ, ἐμὲ ἔφη Χ. 4 δοκοῦσιν ἱκαήα 
εἶναι οἴομαι γ. ᾿ οἶμαι ἂν] οἶμαι γὰρ ἂν χ, οἴομαι γὰρ Ἐν 
ὅ πέμψαι χε. 7 γενήσεσϑαι 20, ποιήσεσϑαι Ἐς, ἔσεσϑαι ᾿ 
8. ἐγώ, ἔφη] ἔγωγε Ἐ,, ἐγώ Ὁ. ϑᾶὰἃὰν οι. 2}. ||] γὰρ ὅτι καὶ χᾶ 
10 συνϑήρους Υ. ᾿Ϊ τινὰς τῶν παίδων (αὐτοῦ 8αα. 7) σοι γ. 
αὐτοῦ Οἵα. γ. 12 δηΐβ αὐτῶν 84. τινῶν Υ. || πάντ᾽ ἂν πραχ- 
ἽΤΗ͂Ι ἣν (ν δχρυπούστη ΕἾ ἡμεῖς βουλώμεϑα "ἡ 13 σοι δοῖδ 

Ι συμφέρον Σ, σύμφορον οϑῖ. 1 γὰρ ἂν 2, γὰρ οὖν 1 
ὅς Ἐξ ὦ Β 

σκεύαστοι Ζ, ἀπαρασκευαστότεροι Υ, ἀπαράσκευοι Ὠιϊπα. 17 ἄν 
τί σοι ΧΖ, ἤν τι Υ. 19 Ῥοβὺ ἐμοῦ δα. πέρσαις Υ. [] τε οἵα. 7. 
20 ἱππέας δὲ ἤδη τινάς γ. ᾿] προίπροσ- ΟΟ)λαμβάνων 26. Ἶ 
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τῶν ἐνθένδε ἑταίρων ἀφικόμην. Τὰ μὲν τοίνυν ὅμοια 

ποιῶν, ἔφη ὃ Κυαξάρης, οὐκ ἂν ὑποπτεύοιο᾽ εἰ δὲ 

πολὺ πλείων ἡ δύναμις φαίνοιτο ἧς ἔχων εἴωϑας ϑη- 

ρᾶν, τοῦτο ἤδη ὕποπτον ἂν γένοιτο. ᾽41λλ᾽ ἔστιν, ἔφη 

ὁ Κῦρος, καὶ πρόφασιν κατασκευάσαι ἐνθάδε οὐκ 

ἄπιστον, χαὶ ἄν τις ἐκεῖσε ἐξαγγείλῃ, ὡς ἐγὼ βουλοί- 

μὴν μεγάλην ϑήραν ποιῆσαι καὶ ἱππέας. ἔφη, αἴτοί- 

ην ἄν σε ἐκ τοῦ φανεροῦ. Καάλλιστα λέγεις, ἔφη ὃ 
Κυαξάρης" ἐγὼ δέ σοι οὐκ ἐθελήσω διδόναι πλὴν με- 
ρίους τινάς. ὡς βουλόμενος πρὸς τὰ φρούρια ἐλϑεῖν 

τὰ πρὸς τῇ ᾿“σσυρίᾳ. καὶ γὰρ τῷ ὄντι, ἔφη, βούλο- 
μαν ἐλϑὼν κατασχευάσαι αὐτὰ ὡς ἐχυρώτατα. ὁπότε 
δὲ σὺ προεληλυϑοίης σὺν ἧ ἔχεις δυνάμει χαὶ ϑηρῴης 

καὶ δὴ δύο ἡμέρας. πέμψαιμι ἄν σοι ἱκανοὺς ἱππέας 

καὶ πεξούς τῶν παρ᾽ ἐμοὶ ἡϑροισμένων. οὺὃς σὺ λα- 

θὼν εὐθὺς ἂν ἴοις, καὶ αὐτὸς δ᾽ ἂν ἔχων τὴν ἄλλην 
δύναμιν πειρώμην μὴ πρόσω ὑμῶν εἷναι, ἵνα, εἴ που 
καιρὸς εἴη, ἐπιφανείην. 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐϑέως πρὸς τὰ φρού- 

για ἤϑροιξεν ἱππέας καὶ πεζούς, καὶ ἁμάξας δὲ σίτου 
τροέπεμπε τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν. ὁ δὲ Κῦρος ἐϑύ- 

1 ὅμοια ποιῶν] ὁρῶν ΑΗ, ὅμοια ἃ, ρΡοβὺ κυαξάρης ὑτδῃβρ. χ. 
πλείω Υ. [] ἧς] τῆς σῆς Α, τῆς (οὖ ἧς 85. ν.) Η. || εἰώϑης (-εἰς Ὠ) 
ΩΥΡΥ͂. 4 τοῦτο οτη. Ζ. Ϊ γίγνοιτο Υ. ὃ καὶ ἐνθάδε γώ. 6 καὶ 
6]. Ῥαηὐασί 68. [[ ἄν χα, ἤν γ.]} ἐξαγγέλλῃ ἐκεῖσε χ.}} ἐξαγγείλῃ γ. 
ξαιτῇ δὴ ΑΗ, ἐξαγγείλῃ δὴ α.} ροβὺ βουλοίμην δἀὰ. ἂν Ηδπάονῇ. 
ἂν ΟΥη. χζ. ᾿ κάλλιστ᾽ ἔφη λέγεις Υ. 9. δέγε Ἐ᾿ ᾿ σοι ὁπ. ΧΖ. 

1 συρίᾳ « Ὀϊπά. || βούλ. ἔφη (ἃ. 19 ἰσχυρό(-ώ- ΑἩρῃ) τατὰ “. 
ὃ προεληλυϑοίης Υ, προεληλύϑεις (-είης 0) χ. προεληλύϑοις 2. 
χοῖς Α οὐ (οι ἴῃ γδ8.) Η, ἔχεις οϑὺ. ᾿ καὶ δὴ καὶ ϑηρῴης Ῥαμπέα- 
1ᾶ68. 14 ἂν οἴῃ. χα. 10 εὐϑὺς ροϑὺ ἀνίοις χ. ἂν ἴοις 
ὑθρθδπαβ, ἀνίοις οοἀα. || δ᾽ ἂν] δὲ χῳ. 17 που Ὦ, πη ὦ, ποι 
ΒΑῊ Βοιμάδοϊ,. 18 ἐπιφανοίμην χ. 19 εὐϑύς ΕΘ. 90 ἱππέας 
καὶ γ. 1 δοὐο ἐθύετο δαά. εὐϑύς Ζ. εὐϑέως χ. 
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10 τὸν λαγῶ φεύγοντα, ἐπιφερόμενος ἔπαισέ τε αὐτὸν κα 

20 

20 

ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἣν ὁ ϑεὸς ϑέλῃ. ὡς δὲ πρὸς τοῖ 

ἀνιστάμενα Υ0, οτὰ. "αὶ 

ν Ι 

10 118. Π. ΟΑΡ, ΤΥ. 

ετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ, καὶ ἅμα πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξά- 

ρην ἥτει τῶν νεωτέρων ἱππέων. ὃ δὲ πάνυ πολλῶν 
βουλομένων ἕπεσϑαι οὐ πολλοὺς ἔδωχεν αὐτῷ. προ: 

ἑληλυϑότος δ᾽ ἤδη τοῦ Κυαξάρου σὺν δυνάμει πεζῇ 

καὶ ἱππικῇ τὴν πρὸς τὰ φρούρια ὁδὸν γίγνεται τῷ 

Κύρῳ τὰ ἱερὰ ἐπὶ τὸν ᾿Αρμένιον [ἰέναι] καλά" καὶ οὔ: 

τῶς ἐξάγει δὴ ὡς εἷς ϑήραν παρεσκευασμένος. πο᾿ 

οδυομένῳ δ᾽ αὐτῷ εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ χωρίῳ ὑπαν. 

ίσταταν λαγῶς᾽ αἰετὸς δ᾽ ἐπιπτάμενος αἴσιος. χατιδὼϊ 

συναρπάσας ἐξῆρε, καὶ ἀπενεγκὼν ἐπὶ λόφον τινὰ οἱ 

πρόσω ἐχρῆτο τῇ ἄγρᾳ ὅ,τι ἤϑελεν. ἰδὼν οὖν ὃ Κῦ 
ρος τὸ σημεῖον ἤσϑη τε καὶ προδεχύνηδε Ζέα βασι, 

λέα, καὶ εἶπε πρὸς τοὺς πάροντας, Ἡ μὲν ϑήρα καλ' 

ὁρίοις ἐγένοντο, εὐθὺς ὥσπερ εἰώϑει ἐθήρα καὶ τ 

μὲν πλῆϑος τῶν πεζῶν χαὶ τῶν ἱππέων ὥγμευον αὐ 
τῷ, ὡς ἐπιόντες τὰ ϑηρία ἐξανισταῖεν" οἱ δὲ ἄριστο 
καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς διέστασαν καὶ τὰ ἀνιστάμενα ὑπ 

ἣ Ἀν 5 τὸ ἣν 5 ι “ ᾿ 
ἐδέχοντο καὶ ἐδίωκον" καὶ ἤρουν πολλοὺς καὶ σῦς κχκὸ 

Ϊ 

1 ἐπὶ οτὰ. Εἰ. | ἤτει τὸν κυαξάρην Ἐ. 9 ἔπεσϑαι Υγ, ἀπέ 
χεσϑαι Χα. ,) προσεληλυϑότος Ἐ. 4 δυνάμει καὶ ἱππικῇ κο 
πεζικῇ γ. ᾿ μοϑὺ δυνάμει δα. καὶ ἢ. ὅ ὁδὸν οἴη. Ζ. 0 ἐένς 
οἵη. Ζ. ᾿] καλὰ 46]. Οοροὺῦ Ν. 1.. 886. 7 «δὴ χα ΖΝ 9 δ 
δέ γε χ, δέ γ᾽ 4. [ ἐπιπτάμενος οοαά., ἐπιπτόμενος Οοθοῦ, 5 
οἵ, Τιωσαύθηβθοι, )16 Αογδύθ Ὀ6] θη αὐ. ΤΥΔΡΊΚΘτη α. οι ΚΘ 
Ῥ. 8--12. κατιδὼν ΠΙπά., ὃς κατιδὼν χῷ, ὡς κατεῖδεν Υ (ἃ 
οὐ -δὲν 1. τῶβ. Ε). 10 λαγὼ ΧΑΗ, λαγὼν ἀ οὖ (ν δα ἃ. χτηδῃ. 
Ἐ, 11 χκἀπενεγκὼν 5. 12 ὅ,τι ἂν χα 18 ὁ ὁχ. Κ΄. || ϑέλῃ Σ 
ϑελήσῃ οοὐ. 10 ἐγένετο 2. ᾿ἕ εὐθὺς οΥη. Ζ. 17 υδαν το αὖτ 
Υ (Ε 1. τηᾶῦρ. γρ. ὥρμησεν) ϑιυ14. Ῥμούϊοβ, ὥρμησεν ΧΖ. 18 ἐΐ 
ανίστοιεν ΧΑΉΡΟΟΙ., ἐξανίσταιεν ΔΗ τ. 19 διέστησαν ΧΥ. ᾿ τ 
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ἐλάφους καὶ δορχάδας καὶ ὄνους ἀγρίους" πολλοὶ γὰρ 

ἐν τούτοις τοῖς τόποις ὄνον καὶ νῦν ἔτι γίγνονται. 
πεὶ δ᾽ ἔληξαν τῆς ϑήρας, προσμείξας πρὸς τὰ ὅρια τῶν 

ρμενίων ἐδειπνοποιήσατο᾽ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ αὖϑις 
ξϑήρα προσελϑὼν πρὸς τὰ ὄρη ὧν ὠρέγετο. ἐπεὶ δ᾽ 
χὺ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. τὸ δὲ παρὰ Κυαξάρου 

τράτευμα ὡς ἤσϑετο προσιόν, ὑποπέμψας πρὸς αὐ- 

οὺς εἶπεν ἀπέχοντας αὐτοῦ δειπνοποιεῖσθαι ὡς δύο 

ταρασάγγας, τοῦτο προϊδὼν ὡς συμβαλεῖται πρὸς τὸ 

ανϑάνευν" ἐπεὶ δὲ δειπνήσαιεν., εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐ- 
ὧν παρεῖναι πρὸς αὐτόν. μετὰ τὸ δεῖπνον δὲ τοὺς 

'αἀξιάρχους παρεχάλει" ἐπεὶ δὲ παρῆσαν. ἔλεξεν ὧδε. 
ἄνδρες φίλοι, ὃ ̓ Αρμένιος πρόσϑεν μὲν καὶ σύμ- 

ιαχος ἦν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρῃ" νῦν δὲ ὡς ἤσϑετο 
οὺς πολεμίους ἐπιόντας, καταφρονεῖ καὶ οὔτε τὸ στρά- 

ευμὰ πέμπει ἡμῖν οὔτε τὸν δασμὸν ἀποδίδωσι. νῦν 

ν τοῦτον ϑηρᾶσαι, ἂν δυνώμεϑα, ἤλθομεν. ὧδ᾽ 
ὖν, ἔφη, δοκεῖ ποιεῖν. σὺ μέν, ὦ Χρυσάντα, ἐπει- 

"ἂν ἀποκοιμηϑῇς ὅσον μέτριον, λαβὼν τοὺς ἡμίσεις 

Ἱερσῶν τῶν σὺν ἡμῖν ἴϑι τὴν ὀρεινὴν καὶ κατάλαβε 

ἰὰ ὄρη; εἰς ἅ φασιν αὐτόν, ὅταν τι φοβηϑῇ. κατα- 
»εύγειν᾽ ἡγεμόνας δέ σοι ἐγὼ δώσω. φασὶ μὲν οὖν 

ὦ ὄνοι οἵα. 2 Εὶ πα. 8 ἔληξε 4. τῶν Ἀρμενίων] τῆς Ἀρ- 
" ενίας 1" ὅ ἐπεὶ δ᾽ αὖ] ἐπειδὴ οὖν 2. 9. δπίρ τοῦτο δαὰ. 

χκὲ 2. Ϊ συμβάλληται Β'΄ 10 ἐπειδὴ δὲ ἃ. || δειπνήσαιεν οοαά. 
ἱ μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον χΖΦ. 192. ἐκάλει γα, 18 ἄνδρες φίλοι 
ἢ, 2. ̓  μὲν πρόσϑεν σύμμαχος χ. 14 κυαξάρου Β18 ἤσϑηται Ἐ᾿. 

! τοὺς οὐ τὸ οτῃ. Υ. 17 τοῦτον δὴ (δεῖ [)) ϑηρᾶσαι γ. ᾿ ἢν 
Ϊ ἤλθομεν οι. 10, 1. ππᾶτο. Εις ἢ ἐν μοι οὖν δοχεῖ ἔφη γ. 
ἀποκομισϑ'ῇς χαῦ, ἀποχομιϑῇς Η ᾿ ὅσον μέτριον Υ, εἰς 
ὅριον (ὄριο»ν) ΧΑΗ͂, εἰς τὸ μεῖον ὅν 20 ἴϑι}] ἴσϑι Ε΄, ἴοι 

2] τι] τινὰ γ. 9 οὖν οἵη. ΧΖ. 
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καὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι, ὥστ᾽ ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ 

ὀφϑῆναι" ὅμως δὲ εἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύμα- 

τος εὐζώνους ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ πλῆϑος 

καὶ τὰς στολάς, οὗτοι ἄν δοι, εἴ τινι ἐντυγχόνοιξδν 

τῶν ᾿Αρμενίων, τοὺς μὲν ἂν συλλαμβάνοντες αὐτῶν 

κωλύοιεν τῶν ἐξαγγελιῶν, οὃς δὲ μὴ δύναιντο λαμ’ 

βάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν ἐμποδὼν γίγνοιντο τοῦ μὴ 

ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον στράτευμά δου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ 

κλωπῶν βουλεύεσϑαι. καὶ σὺ μέν, ἔφη, οὕτω ποίει, 

ἐγὼ δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τῶν πεζῶν μὲν τοὺς ἡμίσεις 

ἔχων. ἅπαντας δὲ τοὺς ἱππέας, πορεύσομαι διὰ τοῖ 

πεδίου εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια. καὶ ἢν πῶ ἀνϑιστῆ 

ται, δῆλον ὅτι μάχεσϑαν δεήσει: ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρί 

τοῦ πεδίου, δῆλον ὅτι μεταϑεῖν δεήσει ἣν δ᾽ εἰς τί 
ὄρη φεύγῃ, ἐνταῦϑα δή, ἔφη, σὸν ἔργον μηδένα ἀφυ 

ἕναν τῶν πρὸς σὲ ἀφικνουμένων. νόμιξε δὲ ὥσπερ ἐἔϊ 

ϑήρᾳ ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιξητοῦντας ἔσεσϑαι, σὲ δὲ τὸ! 

ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι᾽ μέμνησο οὖν ἐκεῖνο ὅτι φϑάνειν δὲ 

πεφραγμένους τοὺς πόρους πρὶν κινεῖσϑαν τὴν ϑήραι 

καὶ λεληϑέναι δεῖ τοὺς ἐπὶ τοῖς στόμασιν, εἶ μέλ 

1 ταῦτα τὰ ὄρη Υ.] ἡμᾶς Ζὰ}). ὦ προπέμπεις Α (Βθᾶ ο 5. Υ 
6Ε. 8. εὐζώνους Υ, τοὺς ἑαυτοῦ ΑΗ, τοὺς εὐζώνους Οὐ, τὸ 
σεαυτοῦ Χ, τοῦ σεαυτοῦ [)1πα. [} λῃστὰς ΑΗ. 4 τινι] τισιν ἢ 
τινι, 568 Η γῶ8., Ε΄, ὅ τοὺς] οὺς ΧΥ. 7 τοῦ οοαᾶ,, τὸ Ὠιπα. Ὁ 
Δῃ. [Υ̓͂ 8, 14. 8 σου οἴη. Υ 10 τῶν πεζῶν μὲν τοὺς ἡμίσεις. 
τ. μὲν τόξων τ. ἡ. ἘΠ, τοὺς ἡ. μὲν (οἴα. 2) τ. π. οοαὐ. 1ΠΠ] πᾶϊ 
τας ΧΖ. 19 ξϑὺ. Ῥαπίδιαθβ. ᾿ εὐθὺς... ἀνϑιστῆται 
Αα. {[ εἰ μὲν ἀνϑίσταται Χ. ἢ ἀνϑίστηται Ι΄. 19 δῆλον ὅδ᾽ 
πὐριλφς δὲ ἣν δέῃ ἐπὶ τοῦ πεδίου δῆλον ὅτι ΑΉ. [| αὖ χὶ 

ν 6}. 14 δπίβ τοῦ πεδίου 8δ4 4. διὰ Τ᾿ 1ὅ ἔφη οπι. 1 
τό πρὸς] εἰς γ' 17 ἐπιξητήσοντας οοαα., ΘΟΥΓ. ϑύθρῃεπαβ., 
σὺ γ. [τὸν οἵα 2, τῶν ). 19 τὸν ϑῆρα 7. 20 δηΐίβ δ 
δα. δὲ γ, ἴῃ Ἡ οτγάβυσ. ᾿ ροϑβὺ δεῖ δὰ. αὐτὸν Χα. ᾿ τοὺς] το. 
χζ. [| τοῖς στόμασιν] τούτοις τεταγμένους Υ. 
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λουσι μὴ ἀποτρέψειν τὰ προσφερόμενα. μὴ μέντοι. 36 
ἔφη, ὦ Χρυσάντα, οὕτως αὖ ποίει ὥσπερ ἐνίοτε διὰ 
τὴν φιλοϑηρίαν᾽ πολλάκις γὰρ ὅλην τὴν νύχτα ἄυπνος 

πραγκατεύῃ ἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τεὺς ἄνδρας τὸ μέ- 
τριον ἀποκοιμηϑῆναι, ὡς ἂν δύνωνταν ὑπνομαχεῖν" 

μηδέ γε, ὅτι οὐχ ἡγεμόνας ἔχων [ἀνθρώπους] πλανᾷ 
ἀνὰ τὰ ὄρη, ἀλλ᾽ ὅπῃ ἂν τὰ ϑηρία ὑφηγῆται, ταύτῃ 

μεταϑεῖς. μήτι καὶ νῦν οὕτω τὰ δύσβατα πορεύου, 

ἀλλὰ κέλευέ σοι τοὺς ἡγεμόνας, ἐὰν μὴ πολὺ μάσσων 

ἡ ὁδὸς ἦ, τὴν ῥάστην ἡγεῖσϑαι᾽ στρατιᾷ γὰρ ἡ ῥάστη 

ταχίστη. μηδέ γε. ὅτι σὺ εἴϑισαι τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη, 

μήτι δρόμῳ ἡγήσῃ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνηταί δοι ὁ στρα- 

τὸς ἕπεσϑαι. τῷ μέσῳ τῆς σπουδῆς ἡγοῦ. ἀγαϑὸν δὲ 

καὶ τῶν δυνατωτάτων καὶ προϑύμων ὑπομένοντάς τι- 

νας ἐνίοτε παραχκελεύεσϑαι᾽ ἐπειδὰν δὲ παρέλϑῃ τὸ 
ἕρας, παροξυντικὸν εἰς τὸ σπεύδειν πάντας παρὰ τοὺς 

βαδίζοντας τρέχοντας ὁρᾶσϑαι. 

Χρυσάντας μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας καὶ ἐπιγαυρω- 

εὶς τῇ ἐντολῇ τῇ Κύρου, λαβὼν τοὺς ἡγεμόνας, 
ἱπελϑὼν καὶ παραγγείλας ἃ ἔδει τοῖς σὺν αὐτῷ μέλ- 

ουσι πορεύεσϑαι, ἀνεπαύετο. ἐπεὶ δὲ ἀπεκοιμήϑησαν 

ΟΪ ἀποστρέφειν γ. 23) αὖ ποίει] λυποίης 5«. 8 ἄγρυπνος χ. 
ἡ ὕπνον τυχεῖν χό. θ᾽ γε σὺ ὅτι γ. ᾿ [ἀνθρώπους] Θ5ο, οἴῃ. χ ἢ 
τλανῶ ΧὨ. 7 ἀφηγῆται Χ. 8 μεταϑεῖς (-ϑεὶς 6) ΑΘ, 
᾿ἐμάϑηκας μετιέναι Υ, μεταϑεὶς μεμάϑηχας μετιέναι χ. 
᾿ ἐὰν] ἂν χ“. ᾿ μὴ πάνυ πολὺ ἐλάσσων χΥ. 10 ῥάστην] ἀρί- 
τὴν 2. 1Π τάχιστα π“. ᾿ μηδέ γε] μὴ λέγε Ἐς || σὺ ὅτι « Ὀ᾽πά. 
ὑ Ῥαηία)ίαθβ. ᾿ εἴϑισαι χγ, δύνασαι 2 ΠΙπᾷ. 193 δύναιτο χ. ἢ} 
τρατιώτης ΑΗ, στρατηγὺς ἃ. 18. ἡγοῦ] ἢ τὸ (οατη 5οΘαπθη 8 
ΠἰΌΠσθηὐ68) 2. [ δὲ] γὰρ χ, 14 ὑπομένοντα «.ἁ. 16 πάντας 
ὁ παρὰ γ. 17 βαδίξοντας οἴμ. 6. [ πάντας τοὺς παρατρέχον- 
ας ἃ. 18 μὲν οἵα. χ. 19 τῇ κύρου Ἡ, κύρου ΑΔ, τοῦ κύρου 
δῦ, 80 σὺν χγ, ἅμα χ.. 59] ἀνεπαύοντο “2. ᾿ ἐπεὶ γ, ἐπειδὰν 
ἅ. 1 ἀνεχοιμήϑησαν 6. 
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ὅσον ἐδόκει μέτριον εἶναι, ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ ὄρη. Κῦ- 

ρος δ᾽, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἄγγελον μὲν προέπεμπε 

πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον. εἰπὼν αἰτῷ λέγειν ὧδε: Κῦρος, 
ὦ ᾿Αγμένιε, κελεύει οὕτω ποιεῖν σε ὅπως ὡς τάχιστα 
ἔχων εἰσίῃς καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ στράτευμα. ἣν δ᾽ 
ἐρωτᾷ ὅπου εἰμί, λέγε τἀληϑῆ ὅτι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις. ἣν 
δ᾽ ἐρωτᾷ εἰ καὶ αὐτὸς ἔρχομαι, λέγε κἀνταῦϑα τἀλη: 

ϑῆ ὅτι οὐκ οἶσϑα. ἣν δὲ ὁπόσοι ἐσμὲν πυνϑάνηται 
συμπέμπειν τινὰ κέλευε καὶ μαϑεῖν. τὸν μὲν δὴ ἄγ' 

γελον ἐπιστείλας ταῦτα ἔπεμψε, νομίξων φιλικώτεροι 

οὕτως εἶναι ἢ μὴ προειπόντα πορεύεσϑαι. αὐτὸς ὃ 
συνταξάμενος ἧ ἄριστον καὶ πρὸς τὸ ἁνύτειν τὴν ὁδὸϊ 

καὶ πρὸς τὸ μάχεσϑαι, εἴτι δέοι. ἐπορεύετο. προεῖπι 

δὲ τοῖς στρατιώταις μηδένα ἀδικεῖν, καὶ εἴ τις ᾿άρμε 

νίων τῷ ἐντυγχάνοι, ϑαρρεῖν τὲ παραγγέλλειν καὶ ἀγο. 

ρὰν τὸν ϑέλοντα ἄγειν ὅπου ἂν ὦσιν, εἴτε σῖτα εἴτ 

ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βουλόμενος. 

1 ἐπορεύοντο σ᾿ ἐπεὶ ἘΥΡ ἐπειδὴ 2. [ μὲν οχ. ΕΒ, ὃ 
πὼν] προειπὼν 0, ΟΠ ἪΝ. 4 ὦ ΟΠ. Χ. ὅ ἔχων εἰσίῃ 
Θ6Ό, ἔχων οἴσοις (λοι: 6) 2, ἔχων ἁπίης Υ (οἴσεις ἴ), ἔχω 
ἀπίης καὶ οἴσεις ἘΠ6 (ἔ. ἀπύης χ. οἴσης 6). οἴσειν Φοπδγδβ, ἑκὼ 
οἴσεις Ῥαμπύει 685. 7 εἰ] ὅτι ἘΦ  ΘΈΪ:ἢ κἀνταῦϑα τάληϑ' 
ΧΥ, καὶ τἀληϑῆ Α. καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ ΔῊ 8 ἣν δὲ ΧΥ, ᾿ 
ΠΝ; 9 κελεύειν χΖ, κέλευε ροϑὺ μαϑεῖν Ε'. ΤΙ εἶναι 
τως Υ. 19. ἀνύειν Ὁ. 14 μηδὲν “. 1ὅ τῷ γ, αὐτῷ ᾿ 
Οἵα. ΖΦ. [16 ϑέλοντα 2, βουλόμενον ΧΥ. ᾿ εἴ τις σιτία ἢ Ὁ, 
σιτεῖα εἴτε (ρΥῖυὰβ τε οὖ δἰθθσυση εἰ 1. τῶ8, Ῥοϑβύ. τε 8. γ) 
17 οχ ΠῚ 1, 1 ροβὺ βουλόμενος δα. ὁ μὲν... ἐξεπλάγη Υ (ἃ 
τοῦ χύρου, 1116 κύρου ῬΡοπροηΐίθβ). 



ἐν 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν᾽ ὁ δὲ ᾿4ρμένιος ὡς 

χουσεὲ τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ Κύρου, ἐξεπλάγη. ἐν- 

οήσας ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λείπων καὶ τὸ 

τράτευμα οὐ πέμπων. καὶ τὸ μέγιστον, ἐφοβεῖτο. ὅτι 

᾿φϑήσεσϑαι ἔμελλε τὰ βασίλεια οἰχοδομεῖν ἀρχόμενος 

ὑς ἂν ἱχανὰ ἀπομάχεσϑαι εἴη. διὰ πάντα δὴ ταῦτα 

κνῶν ἅμα μὲν διέπεμπεν ἁϑροίξων τὴν ἑαυτοῦ δύ- 

μιν, ἅμα δ᾽ ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη τὸν νεώτερον ὑὸν 

πάβαριν καὶ τὰς γυναῖχας, τήν τε ἑαυτοῦ καὶ τὴν τοῦ 

οῦ, χαὶ τὰς ϑυγατέρας" καὶ κόσμον δὲ καὶ καταόδκευ- 

Ψν τὴν πλείστου ἀξίαν συναπέπεμπε προπομποὺς δοὺς 

ὑτοῖς. αὐτὸς δὲ ἅμα μὲν κατασκεψομένους ἔπεμπε τί 
ράττοι Κῦρος. ἅμα δὲ συνέταττε τοὺς παραγιγνομέ- 

υς τῶν ᾿ΑΔρμενίων᾽ καὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι λέγον- 

ἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. ὡς δὲ τοῦτο εἶδον 
ὑτὸν ποιήσαντα οἱ ᾿Αρμένιοι. διεδίδρασκον ἤδη ἕκα- 
τος ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ, βουλόμενοι τὸ ὄντα ἐχποδὼν ποι- 

σϑαι. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἑώρα διαϑεόντων καὶ ἐλαυ- 

ὃ λείπων γ. λειπὼν Ο. λιπών 2Ε. 0 διὰ πάντα (δι᾽ ἅπαντα 
δὴ ταῦτα χΥ, διὰ ταῦτα δὴ πάντα 2. 7 αὐτοῦ γ. [0 δὲ] 
2. 11 συνεπέπεμπε (αὐδτία οὐ αὐϊπία ἰ᾿ἰὐύθτω 1. τα8.) Εἰ, 

ψέπεμπε Α6. 12 χατασκεψαμένους Ε', κατασκεψόμενος Εἰ. ἢ 
ξμσς μαϑεῖν τί χ. 18 παραγενομένους Ἐ᾿' 1ὅ αὐτὸς 2. 
τὸς Υ, αὐτὸς οὗτος χ. 16 τοῦτ᾽ εἶδον ποιήσαντα αὐτόν 2. 
᾿ βουλόμενος χἘΙ, ᾿Π ποιήσασϑαι χ. 19 ὡς οἴω. Χ. 
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νόντων τὸ πεδίον μεστόν, ὑποπέμπων ἔλεγεν ὅτι οὐ 
δενὶ πολέμιος εἴη τῶν μενόντων. εἶ δέ τινα φεύγοντι 

λήψοιτο, προηγόρευεν ὅτι ὡς πολεμίῳ χρήδοιτο. οὕτο 
δὴ οἱ μὲν πολλοὶ κατέμενον, ἦσαν δ᾽ οἵ ὑπεχώρουν! 

ἀ σὺν τῷ βασιλεῖ. ἐπεὶ δ᾽ δὶ σὺν ταῖς γυναιξὶ προῖϊόν 

τες ἐνέπεσον εἰς τοὺς ἐν τῷ ὄρει, κραυγήν τὲ εὐϑὺ 

ἐποίουν καὶ φεύγοντες ἡλίσκοντο πολλοὶ αὐτῶι 

τέλος δὲ καὶ ὁ παῖς καὶ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ ϑυγατέρε 

ἑάλωσαν, καὶ τὰ χρήματα ὅσα σὺν αὐτοῖς ἀγόμεν, 
190 ἔτυχεν. ὃ δὲ βασιλεὺς αὐτός, ὡς ἤσϑετο τὰ γιγνό 

μενα, ἀπορῶν ποῖ τράποιτο ἐπὶ λόφον τινὰ ᾿ ΗΝ 

ὅ γει. ὃ δ᾽ αὖ Κῦρος ταῦτα ἰδὼν περιίσταται τὸν 1. 

φον τῷ παρόντι στρατεύματι. καὶ πρὸς Χρυσάντα 

ι6 τὸ μὲν δὴ στράτευμα ἡϑροίξετο τῷ Κύρῳ᾽ ὃ δὲ πέι 
ψας πρὸς τὸν ᾿Δρμένιον κήρυκα ἤρετο ὧδε" Εἶπέ μὸ 

ἔφη, ὦ ᾿Δρμένιε, πότερα βούλει αὐτοῦ μένων τῷ λιμ' 

χαὶ τῇ δίψῃ μάχεσθαι ἢ εἷς τὸ ἰσόπεδον καταβι 

ἡμῖν διαμάχεσϑαι; ἀπεκρίνατο ὃ ᾿Δρμένιος ὅτι οὐδ 

β 6 τέροις βούλοιτο μάχεσϑαι. πάλιν ὃ Κῦρος πέμψι 

ἠρώτα Τί οὖν κάϑησαι ἐνταῦϑα καὶ οὐ καταβαίνει 

᾿ΔΑπορῶν, ἔφη. ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. ᾿4λλ᾽ οὐδέν, ἔφη 
Κῦρος. ἀπορεῖν σε δεῖ᾽ ἔξεστι γάρ σοι ἐπὶ δίκην κατι 

" εὐτοῦν Ἵ 

" πόλεμος ὥ. ὦ γοδβῦ. σὺν] ἐν χ. 6 εἰς τοὺς] τοῖς Χ 
εὐθὺς κραυγήν τε Ζ. { Ῥοϑὺ πολλοὶ δαα. γε 2. 8 κα 
παῖς] οἵ παῖδες χ. 9 τὰ οῃ. ΧΖ. 10 ἔτυχεν 2. ἔτυχον. 
ἐτύγχανεν χ. ᾿ αὐτῶν ὁοα4., ΟΟΥΤ. ῬαμπύθΖ! 468. Ἴ τράπον. 
12 τῷ λόφῳ Ἐ. 18 πρὸς χρυσάνταν 4}, χουσάντι Σ 
14 ἐκέλευε ΥΖ. 15 τῷ οτω. σ. 16 πἰρὸρ] εἰς χ. [ἦρε 
κήρυκα “. 18 τῷ δίψει “. [[ εἰς τὸ ἰσόπεδον] εἰσόπεδον. 
19 οὐδετέροις] οὐδενί χ. 90 διαμάχεσϑαι 6Ἡ. 91] χκάϑισαι 1 
ἐνταῦϑα)] αὐτό 6. [|| οὐκ ἀποβαίνεις «. 38 δίκῃ Υ. 
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αίνειν. Τίς δ᾽, ἔφη, ὁ δικάζων; 4ῆλον ὅτι ᾧ ὁ 
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ῇ 

εὸς ἔδωκε καὶ ἄνευ δίκης χρήσασϑαί σοι ὅ,τι βού- 
οτος. ἐνταῦϑα δὴ ὁ ᾿Δρμένιος γιγνώσχων τὴν ἀνάγ- 
ην καταβαίνει καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν εἰς τὸ μέσον κἀ- 

εἶνον καὶ τἄλλα πάντα περιεστρατοπεδεύδσατο. ὁμοῦ 

δὴ πᾶσαν ἔχων τὴν δύναμιν. 

Ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσβύτερος παῖς τοῦ 

ρμενίου Τιγράνης ἐξ ἀποδημίας τινὸς προσήει. ὃς 

αἱ σύνϑηρός ποτε ἐγεγένητο τῷ Κύρῳ᾽ καὶ ὡς ἤκουσε 
ἃ γεγενημένα, εὐθὺς πορεύεται ὥσπερ εἶχε πρὸς τὸν 
τῦρον. ὡς δ᾽ εἶδε πατέρα τὲ καὶ μητέρα καὶ ἀδελ- 
οὺς χαὶ τὴν αὑτοῦ γυναῖκα αἰχμαλώτους γεγενημέ- 

ους, ἐδάκρυσεν, ὥσπερ εἰκός. ὁ δὲ Κῦρος ἰδὼν αὐ- 
ἡν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοφρονήδσατο αὐτῷ, εἶπε δ᾽ ὅτι 
ὶς καιρὸν ἥκεις, ὅπως σὺ τῆς δίκης ἀκούσῃς παρ- 

ν τῆς ἀμφὶ τοῦ πατρός. καὶ εὐθὺς συνεκάλει τοὺς 

μόνας τούς τε τῶν Περσῶν καὶ τοὺς τῶν Μήδων᾽ 

οσεχάλει δὲ καὶ εἴ τις ᾿ἀρμενίων τῶν ἐντίμων παρῆν. 

(δ τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις παρούσας οὐκ 

ἤλασεν, ἀλλ᾽ εἴα ἀκούειν. ὁπότε δὲ καλῶς εἶχεν, 
χέξτο τοῦ λόγου, Ὦ, ᾿Δρμένιε. ἔφη, πρῶτον μέν δοι 
μβουλεύω ἐν τῇ δίκῃ τἀληϑῆ λέγειν, ἵνα δοι ἕν γὲ 
Γῇ τὸ εὐμισητότατον᾽ τὸ γὰρ ψευδόμενον φαίνεσϑαι 

1 ροβὺ ἔφη «ἀὰ. ἔσται ΖΕ. 2. ϑεός σοι ἔδωκε χ. ᾿ χρῆσϑαι 
σοι χρήσασϑαι Υ, σοι οι. χ. ὅ ἐστρατοπεδεύσατο 2, περι- 

᾿ρατεύσατο χ. 6 ἔχων πᾶ. ἥ. ἃ. 7 δὲ 2. | πρεσβύτατος χΥ. 
ἢ Ἀρμενίου παῖς ἄοῃ. 8. προσείη Ε. 9. Ῥτῖυβ καὶ οπι. Ε΄. ᾿ 
ψετὸ 5. 10 ὥσπερ] ἧπερ ᾿, ὡς Ε΄. 11 τε ομ!. χΥ. ᾿ ἀδελφὰς 
ἃ. τὰς ἀδελφὰς Ζοιι., οοτῖ. ὟΝ δἰβκθ. 19 αὑτοῦ χγ, ἑαυτοῦ 2. 
ἦσχεςς ἘΞ [|| δηΐο ὕπως δἀὰ. ἔφη “2. ,, σὺ οι. 2. [ ἀκούσεις Ἐ. 
συγκαλεῖ 2. 18 παρεκάλει χι 19 ἁμάξαις ὸ 21 γροβί 
νυ δα, καὶ Χὺ. 32. συμβουλεύσω ΟῊΗ. | ἐν τῇ δίκῃ οἴ. χ. 
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εὖ ἴσϑι ὅτι καὶ τοῦ συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἐμπο- 

δὼν μάλιστα ἀνθρώποις γίγνεται" ἔπειτα δ᾽, ἔφη, συν- 

ίσασι μέν δοι καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυναῖκες αὗται 
πάντα ὅσα ἔπραξας, καὶ ᾿Δρμενίων οἱ παρόντες᾽ ἢν δὶ 

αἰσϑάνωνταί σε ἄλλα ἢ τὰ γενόμενα λέγοντα, νομιοῦ: 

σί σε καὶ αὐτὸν καταδικάζειν σαυτοῦ πάντα τὰ ἔσχατο 

παϑεῖν, ἣν ἐγὼ τἀληϑῆ πύϑωμαι. ᾿41λλ᾽ ἐρώτα, ἔφη 

ὦ Κῦρε, ὅ,τι βούλει, ὡς τἀληϑῆ ἐροῦντος. τούτοι 
ἕνεκα γενέσϑω ὅ,τι βούλεται. Λέγε δή μοι, ἔφη 

ἐπολέμησάς ποτε ᾿Αστυάγει τῷ τῆς ἐμῆς μητρὸς πατρ 
χαὶ τοῖς ἄλλοις Μήδοις; "Εγωγ᾽, ἔφη. Κρατηϑεὶς ὃ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ συνωμολόγησας δασμὸν οἴσειν καὶ συστρα 

τεύσεσϑαι ὕποι καὶ ἐπαγγέλλοι, καὶ ἐρύματα μὴ ἕξειν 

Ἢ ταῦτα. Νῦν οὖν διὰ τί οὔτε τὸν δασμὸν ἀπῆγες οὔτ 
τὸ στράτευμα ἔπεμπες, ἐτείχιξές τε τὰ ἐρύματα; ᾽Ελευ 

ϑερίας ἐπεϑύμουν, ἔφη. καλὸν γάρ μοι ἐδόκει εἶναι κα 

αὐτὸν ἐλεύϑερον εἶναι καὶ παισὶν ἐλευϑερίαν καταλὶ 

πεῖν. Καὶ γάρ ἐστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, χαλὸν μάχεσϑαι 

ὅπως μήποτέ τις δοῦλος μέλλῃ γενήσεσθαι" ἢν δὲ ὃ 

ἢ πολέμῳ κρατηϑεὶς ἢ καὶ ἄλλον τινὰ τρόπον δουλᾶ 
Ι 

1 ὅϑι οἵη. α. 2. καϑίσταται μάλιστα ἀνϑρώποις (οτα. γίγν 

ὁ σεαυτοῦ “. [ αἴσχατα Ε΄. 7 ροβὺ ἣν δα. μὴ ΘΗ, 1. τηδῖρς 
ὃ Ραπούμτῃ ροϑύ ἐροῦντος οτα. Ῥαπίασίαθε οἵ. Μβϑιη. Π 9, " 

τεύεσϑαι ΧΥ, συστρατεύσασϑαι Ζ, ΟΟΥΤ. ὐθρ δ ητ8. 18 ὅπ 
Πιπᾶ., ὅπου οοαᾶ. [[ ῥυΐὰβ καὶ οἵα. υζ. ἢ παραγγέλοι Ο, ἐπα! 
γέλοι. " προ γε ΕΠ. 14 ρῥγῖυβ οὔτε] οὐδὲ Β΄. ἀπήγαγες χ, 
1ὅ τὸ οἵη. χυύ. [|} ἀπέπεμπες Ζ (δθὰ ἔπεμπες Η »1), ἔπεμψας 

οτη. 2 Εἰ. ᾿ δοκεῖ ΧΥ. ᾿ καὶ αὐτὸν ἐλεύϑερον εἶναι οἵη. ΕΒ. 19 ἢ 
Ἡεοσᾶθα, μέλλοιτο χ, μέλλοι οθῦ. 90 ρτῖυβ ἢ οτὰ. Ζ. [| δῦ 

ταιὴ χ. ὃ καὶ οἱ παῖδες Ῥοβὺ γυναῖκες ὕσδηβρ. Σ. [|᾿αὗται ᾿. 

9 εἴνεκα Ζ.}} καὶ ἀηῦθ γενέσϑω δᾶ. 4. 10 τῇς] τε ΖΦ. 12 συστ 

ϑηΐθ ἐλευθερίας 88 α. καὶ ὃς ἔφη Ὁ. [} ἐλευϑερίαν "Ὁ 
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ϑεὶς ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπότας ἀποστερεῖν 

ἑαυτοῦ, τοῦτον σύ πρῶτος πότερον ὡς ἀγαϑὸν ἄνδρα 

χαὶ καλὰ πράττοντα τιμᾷς ἢ ὦ ἀδικοῦντα, ἢν λάβης, 

κολάζεις; Κολάξω. ἔφη οὐ γὰρ ἐᾷς σὺ ψεύδεσϑαι. 

Μέγε δὴ σαφῶς, ἔφη ὁ Κῦρος, καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ἢν 

ἄρχων τις τύχῃ σοι καὶ ἁμάρτῃ, πότερον ἐᾷς ἄρχειν 

ἢ ἄλλον καϑίστης ἀντ᾽ αὐτοῦ; ᾽΄4λλον καϑίστημι. Τί 
δέ, ἣν χρήματα πολλὰ ἔχῃ, ἐᾷς πλουτεῖν ἢ πένητα 

μ᾽ οἰεῖς; ᾿ἀφαιροῦμαν, ἔφη, ἃ ἂν ἔχων τυγχάνῃ. Αν δὲ 

αἱ πρὸς πολεμίους γιγνώσκῃς αὐτὸν ἀφιστάμενον, τί 
ποιεῖς; Κατακαίνω. ἔφη τί γὰρ δεῖ ἐλεγχϑέντα ὅτι 

ψεύδομαι ἀποϑανεῖν μᾶλλον ἢ τἀληϑῆ λέγοντα; ἐνταῦϑα 

δὴ ὁ μὲν παῖς αὐτοῖ ὡς ἤκουσε ταῦτα. περιεσπάσατο 

τὴν τιάραν χαὶ τοὺς πέπλους κατερρήξατο. αἱ δὲ γυ- 

ναῖχες ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο. ὡς οἰχομένου τοῦ 
τατρὸς καὶ ἀπολωλότων σφῶν ἤδη. καὶ ὁ Κῦρος σι- 

υπῆσαι κελεύσας πάλιν εἶπεν, Εἶεν" τὰ μὲν δὰ σὴ δίκαια 
ταῦτα, ὦ ᾿Αρμένιε: ἡμῖν δὲ τί συμβουλεύεις ἐκ τού- 

τῶν ποιεῖν; ὃ μὲν δὴ ᾿Αρμένιος ἐσιώπα ἀπορῶν πό- 

Ἔρα συμβουλεύοι τῷ Κύρῳ κατακαίνειν ἑαυτὸν ἢ τάἀ- 

αντία διδάσκοι ὧν αὐτὸς ἔφη ποιεῖν. ὁ δὲ παῖς αὖ- 

οὔ Τιγράνης ἐπήρετο τὸν Κῦρον, Εἰπέ μοι. ἔφη. ὦ 

Κῦρε, ἐπεὶ ὃ πατὴρ ἀποροῦντι ἔοικεν, ἦ συμβουλεύσω 
᾿ ερὶ αὐτοῦ ἃ οἶμαί σοι βέλτιστα εἷναι; καὶ ὁ Κῦρος, 

8. τιμᾷς] τιμήσαις “. 4 σὺ ἔφη ψφεύδεσϑαι χ. { καῦ- 
στᾶς χ. 9 ἃ ἃν] ἂν γ. [|ν γ2. 10 αὐτὸν γιγνώσκῃς Κ΄. 
1 χατακαίνω] ἀναιρῶ ΑἸ ΡΉπισ. ἔφη οἱ. Ἐ᾿. 12 ἔνϑα “. 
ὃ ἐδρύπτοντο] κατεδρύπτοντο χ, ἐκόπτοντο ΑἸΩΡΉΠν. 

πατρὸς αὐτῶν καὶ χ. ᾿ πάντων σφῶν ΧΥ 2 (8608 ο. ἢ). 17 πά- 
ἐν οἵη. ζ. 18 ταῦτα οῃ. ἃ. 19 ἀπορῶν ἐσιώπα «« 90 συμ- 
ουλεύεν 2 ἘῈ}. " αὐτὸν 5. 29 ὦ χῦρε ἔφη γ. 94 ἃ] οἷα χ. 

14 
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10 

γα, [- 

20 

120 τ π| ὌλπσαΙ , 

ἠσθϑημένος, ὅτε συνεϑήρα αὐτῷ ὁ Τιγράνης, σοφιστήν 

τινα αὐτῷ συνόντα καὶ ϑαυμαξόμενον ὑπὸ τοῦ Τι- 

γράνου, πάνυ ἐπεϑύμει αὐτοῦ ἀκοῦσαι ὅ,τι ποτ᾽ ἐροίη" 

καὶ προϑύμως ἐκέλευσε λέγειν ὅ,τι γιγνώσκοι. 

᾿Εγὼ τοίνυν. ἔφη ὁ Τιγράνης, εἰ μὲν ἄγασαι τοῦ 

πατρὸς ἢ ὅσα βεβούλευται ἢ ὅσα πέπραχε, πάνυ σοι 

συμβουλεύω τοῦτον μιμεῖσϑαι" εἶ μέντοι δοι δοκεῖ 

πάντα ἡμαρτηκέναι, συμβουλεύω σοι αὐτὸν μὴ μιμεῖσϑαι. 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, τὰ δίκαια ποιῶν ἥκιστ᾽ ἂν 

τὸν Δλ πο εχ νη μιμοίμην. Ἔστιν, ἔφη, ταῦτα. Κο- 

λαστέον ἄρ᾽ ἂν εἴη κατά γε τὸν σὸν λόγον τὸν πα- 

τέρα, εἴπερ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολάξειν. Πότερα 

δ᾽ ἡγῇ, ὦ Κῦρε, ἄμεινον εἶναι σὺν τῷ σῷ ἀγαϑῷ 

τὰς τιμωρίας ποιεῖσϑαι ἢ σὺν τῇ σῇ ζημίᾳ; ᾿Εμαυτὸν 
ἄρα, ἔφη, οὕτω γ᾽ ἂν τιμωροίμην. ᾿4λλὰ μέντοι, ἔφη 
ὁ Τιγράνης, μεγάλα γ᾽ ἂν ζημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῖ 

κατακαίνοις τότε ὅπότε τοι πλεῖστου ἄξιοι εἶεν κεκτῆ: 

σϑαι. Πῶς δ᾽ ἄν, ἔφη ὃ Κῦρος. τότε πλείστου ἄξιοι 

γίγνοιντο οἱ ἄνθρωποι ὁπότε ἀδικοῦντες ἁλίδσκοιντο, 

Εἰ τότε, οἶμαι. σώφρονες γίγνοιντο. δοκεῖ γάρ μοι. ἃ 

Κῦρε, οὕτως ἔχειν, ἄνευ μὲν σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλληι 

ἀρετῆς οὐδὲν ὄφελος εἶναι" τί γὰρ ἄν, ἔφη, χρήσαιτ' 
ἄν τις ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ μὴ σώφρονι, [ἢ ἱππικῷ], τ' 

ἢ ἐπεϑύμη (εν 8. τη8η. 166.) Ε΄. 7 συμβουλεύσω 4. [] εἰ . «᾿ 
8 μιμεῖσϑιαι οτα. ΖΕ). [[[ἠ μέντι Ἐ᾿. 8 σοι αὐτὸν ΟΠ) 6, τοῦτ 
Ῥρ. 11 σὸν οτη. Ζ. 15 ἄρα οτη. 2 Π1΄1πᾶ. 10 χ᾽ ἂν ἢ 
κἂν 4, ἂν χ. ἑαυτοῦ ΧΖ (6 8. Υ. Τη81. ΤΘΟ. Π. 11 τότε “ 
σα. Ϊ εἶεν τ 
19 οἱ ἄνϑδωποι ἘΦ ΩΝ ὥνϑοωνποι: 7). [ἘΠ] ἧ. π᾿ ἢ γ. 20 οἶμα, 
Οτη. “Ἢ ̓ ὦ κῦρε ροβὺ ἔχειν 858}. Χ. 93. ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείᾳ 
μὴ σώφρονι 20, ,ἐχυρῷ (-ὥῶς Ὁ) ἀνδρείῳ μὴ σώφρονι μηδ᾽ (μ᾽ 
6) ἰσχυρῷ γΟ. ᾿ μὴ σώφρονι οτα. Εἰ. [| [ἢ ἱππικῷ] ϑομηθίά δ, 

- 
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ὃΣ πλουσίῳ, τί δὲ δυνάστῃ, ἐν πόλει; σὺν δὲ σωφρο- 
σύνῃ καὶ φίλος πᾶς χρήσιμος καὶ ϑεράπων πᾶς ἀγα- 

ϑός. Τοῦτ᾽ οὖν, ἔφη, λέγεις ὡς καὶ ὃ σὸς πατὴρ ἐν 

ἥδε τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται; 

ἄνυ μὲν οὖν. ἔφης Πάϑημα ἄρα σὺ λέγεις τῆς 

γνυχῆς εἶναι τὴν σωφροσύνην, ὥσπερ λύπην, οὐ μάϑη- 
τα «οὐ γὰρ ἂν δήπου, εἴγε φρόνιμον δεῖ γενέδϑαι 

ὃν μέλλοντα σώφρονα ἔσεσϑαι, παραχρῆμα ἐξ ἄφρο- 

ος σώφρων ἄν τις γένοιτο. Τί δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε. 
ὕπω ἤσϑου καὶ ἕνα ἄνδρα δι᾽ ἀφροσύνην μὲν ἐπι- 

"εἰροῦντα κρείττονι ἑαυτοῦ μάχεσϑαι. ἐπειδὰν δὲ ἡτ- 

ηϑῇ. εὐθὺς πεπαυμένον τῆς πρὸς τοῦτον ἀφροσύνης; 

τάλιν δ΄, ἔφη, οὔπω. ἑόρακας πόλιν ἀντιταττομένην 

ρὸς πόλιν ἕτέραν, ἧς ἐπειδὰν ἡττηϑῇ παραχρῆμα 

αὐτῃ ἀντὶ τοῦ μάχεσϑαι πείϑεσϑαι ϑέλει; Ποίαν δ΄. 

φὴ ὃ Κῦρος. καὶ σὺ τοῦ πατρὸς ἧτταν λέγων οὕτως 
σχυρίξῃ σεσωφρονίσϑαι αὐτόν; Ἧι νὴ 4᾽, ἔφη, σύν- 

ιδὲν ἑαυτῷ ἐλευϑερίας μὲν ἐπιϑυμήσας, δοῦλος δ᾽ 

)}ς οὐδεπώποτε γενόμενος, ἃ δὲ ὠήϑη χρῆναι λαϑεῖν 
φϑάσαι ἢ ἀποβιάδασϑαι, οὐδὲν τούτων ἱχανὸς γενό- 

νος διαπράξασϑαι. σὲ δὲ οἶδεν, ἃ μὲν ἐβουλήϑης 
ξαπατῆσαι αὐτόν, αὕτως ἐξαπατήσαντα ὥσπερ ἂν {εἴ 

ις τυφλοὺς καὶ κωφοὺς καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν φρονοῦντας 

Ξαπατήσειεν᾽" ἃ δὲ ὠήϑης λαϑεῖν χρῆναι, οὕτω σὲ οἷδε 

ὅ τῆς ψυχῆς σὺ λέγεις 4. [ σοὺ Ε. 06 λύγην ΑΗ. 8 παρα- 
γῆμα οἵη. 2. 9 τις ἂν Υ. 10 ἀφροσύνης Υ. 19 πρὸ 
γύτου ΧΗ (πρὸς τοῦτον ἢ. 18 πάλιν χΧΥ, πόλιν 2. πόλιν 
τ. 2. 14 ἧς 2, ἤτις χγσ. 15 ἐθέλει 2. 10 λέγων ἧτταν Χ. 
ἱ ἰσχυρίξεις “2. Ϊ Ματομδηΐ, ἣν. 2, ἐν ἡ χγ. αὐτῷ σύνοιδεν 

οὐδέποτε ἃ. 920 ρμοβύ. ἢ ομ!. ζ. 92] διατάξασϑαι Ζ. 
μὲν ΧΥ, ἐπεὶ πα. 292 «εἴ» τις θῷὅο. 94 σὲ οἷδε ἀεὶ]. 
ΘΥ στάθη. 
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τ᾿ 22 τοῦτο] ταῦτα «“ )]πᾶ. 

199 1π585ἅΠ:- ὉΑΔΡῚΤΙ 

λαϑόντα ὥστε ἃ ἐνόμιζεν ἑαυτῷ ἐχυρὰ χωρία ἀποκεῖ: 

σϑαι, ταῦτα σὺ εἷἱρχτὰς αὐτῷ ἔλαϑες προχατασκευά. 

δσας᾽ τάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ ὥστε πρόσ 
οϑὲεν ἔφϑασας ἐλϑὼν σὺν πολλῷ στόλῳ πρὶν τοῦτοι 

τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύναμιν ἁϑροῖσαι. Ἔπειτα δοκχξ 
ὅσοι, ἔφη ὃ Κῦρος, καὶ ἡ τοιαύτη ἧττα σωφρονίξειι 

ἱκανὴ εἶναι ἀνθρώπους, τὸ γνῶναι ἄλλους ἑαυτῶι 
βελτίονας ὄντας: Πολύ γε μᾶλλον, ἔφη ὃ Τιγράνης 

ἢ ὅταν μάχῃ τις ἡττηϑῇ. ὁ μὲν γὰρ ἰσχύι κρατηϑεὶ 

ἔστιν ὅτε ὠήϑη σωμασκήσας ἀναμαχεῖσϑαι" καὶ πόλει͵ 

δὲ ἁλοῦσαι συμμάχους προδσλαβοῦδαν οἴονται ἀναμὰ 
χέσασϑαι ἄν" οὃς δ᾽ ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγή 

σωνται. τούτοις πολλάκις καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἐϑέλουδ 

πείϑεσθαι. Σύ, ἔφη, ἔοικας οὐκ οἴεσϑαι τοὺς ὕβρι 

στὰς γιγνώσχειν τοὺς ἑαυτῶν σωφρονεστέρους, οὐδ 

τοὺς κλέπτας τοὺς μὴ χλέπτοντας. οὐδὲ τοὺς ψευδὸ 

μένους τοὺς τἀληϑῆ λέγοντας, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντα 

τοὺς τὰ δίκαια ποιοῦντας" οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι κὸ 

νῦν ὁ σὸς πατὴρ ἐψεύσατο καὶ οὐκέτ᾽ ἠμπέδου τὰ 

πρὸς ἡμᾶς συνθήκας, εἰδὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὦ 

᾿στυάγης συνέϑετο παραβαίνομεν; ᾿4λλ᾽ οὐδ᾽ ἐγι 

τοῦτο λέγω ὡς τὸ γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας Ἷ 

1 αὐτῷ ΧΕ. 2 ταῦτα σὺ εἱρκτὰς αὐτῷ χΙ᾿ ταῦτα εἱρκτὸ 
ἑαυτῷ ὈΡτ᾿ (αὐτῷ Ὁ ὁοτ1.), σοὶ εἱρχτὰς ταῦτα α (εἰδὶ αυοᾶ 
Θ᾽ σοὶ φῬυποίϊβ ποίαὐαμη 6βῦ). | ἔλαϑε 5. 8. πρόσωϑεν 
σρόσϑεν 41), πρόσωπον Ἐ. ἑαυτοῦ χ. {ἀϑροῖσαι Χ, ἀϑρο 
σασϑ'αν οϑὐ. 7 τὸ 2, τοῦ ΧΥ. || ἑαυτῶν ἄλλους Χ, ᾿ἀλλήλοι 
ἑαυτῶν “4. ᾿ ἑαυτοῦ γ. 8. γε οι. ΑΗ, τε α. 10 σωμασκήσας 2, " 
(οτη. Ε) σῶμα ἀσκήσας Ἐγ 1. δὲ ΣΧ, γε οθῦ. Ι ἀναμάχεσϑαν 
12. τινὲς ροϑὺ ἡγήσωνται ἰτᾶπβρ. χ. [[ αὐτῶν ἡγήσονται 
19 ϑέλουσιν “«. 17 ἀληϑῆ 40. 19 ἐψεύσατο καὶ οὐκ οτα. 
((. τηᾶτρ. ἘΝ). 1 οὐκ ἐξημπέδου οοαᾷ., οοτΥ. Οοθού. 90 οὐ 

νὰν 
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φρονίζει ἄνευ τοῦ δίκην διδόναι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, 

ὥσπερ ὃ ἐμὸς πατὴρ νῦν δίδωσιν. ᾽.4λλ᾽, ἔφη ὁ Κῦ- 
ρος, ὅ γε δὸς πατὴρ πέπονθε μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν πῶ κα- 

χόν᾽ φοβεῖταί γε μέντοι εὖ οἶδ᾽ ὅτι μὴ πάντα τὰ 
ἔσχατα πάϑη. Οἴει οὖν τι, ἔφη ὁ Τιγράνης, μᾶλλον ὁΒ 
χαταδουλοῦσϑαι ἀνθρώπους τοῦ ἰσχυροῦ φόβου; οὐκ 

οἶσϑ᾽ ὅτι οἱ μὲν τῷ ἰσχυροτάτῳ κολάσματι νομιξομένῳ 
ιδήρῳ παιόμενοι ὅμως ἐθέλουσι καὶ πάλιν μόχεσϑαι 

τοῖς αὐτοῖς; οὺς δ᾽ ἂν σφόδρα φοβηϑῶσιν ἄνϑρωποι., 

τούτοις οὐδὲ παραμυϑουμένοις ἔτι ἀντιβλέπειν δύναν- 10 

ται; Δέγεις σύ, ἔφη. ὡς ὁ φόβος τοῦ ἔργῳ κακοῦ- 

ϑαι μᾶλλον χολάξει τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ σύγε, ἔφη, 34 
οἶσϑα ὅτι ἀληϑῆ λέγω ἐπίστασαι γὰγ ὅτι οἱ μὲν φο- 
ϑθούμενοι μή φύγωσι πατρίδα καὶ οἱ μέλλοντες μάχε- 

γϑαι δεδιότες μὴ ἡττηϑῶσιν ἀϑύμως διάγουσι, ἱκαὶ τὉ 

οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι.] καὶ οἱ δουλείαν καὶ δε- 

μὸν φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔϑ᾽ ὕπνου 
λύνανταί λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον οἱ δὲ ἤδη μὲν 

υγάδες. ἤδη δ᾽ ἡττημένοι. ἤδη δὲ δουλεύοντες. ἔστιν 
ἦτε δύνανται καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσϑίειν τε καὶ 590 

νειν καὶ καϑεύδειν. ἔτι δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖσδε 9ῦ 

ἷον φόρημα ὁ φόβος᾽ ἔνιοι γὰρ φοβούμενοι μὴ ληφϑέν- 

ες ἀποϑάνωσι προαποϑνήσκουσιν ὑπὸ [τοῦὔῇ φόβου, οἱ 

ιἰὲν ῥιπτοῦντες ἑαυτούς, οἱ δ᾽ ἀπαγχόμενοι,. οἱ δ᾽ ἀπο- 

ιῷ ᾿φαττόμενοι᾽ οὕτω πάντων τῶν δεινῶν ὁ φόβος μά- 535 

ὃ γε οἴη. Χῃ. ὅ τι οὖν χγ. 9 οἱ ἄνϑρωποι χ. 10 παρα- 
ϑούμενοι χα, παραμυϑουμένων Ε΄. ᾿ ἔτι οἱ. Ὦ. 19 ἔφη 

ἴῃ. 2. 14 οἱ μὲν μέλλοντες Ἐ'. 1 ῥαθύμως χγ. ᾿ διάγωσι 
ΝΟ ἢ [καὶ . .. ναυαγήσωσι] οροὸ, ἀϑύμως ... ναυαγήσωσι 66]. 
δαγὶν. 16 δασμόν χν. 90 ὅτε] ὅταν ΟἿ, ὅτ᾽ ἂν Ε΄, οτὰ. Ε' 

αὶ οὐ. Ζ. ᾿ καὶ πίνειν Ομ. ΥΖ. 21 δὲ οτὰ. γύ. 28. ὑπὸ 
. ᾧ. προ. 6. |} [τοῦ] ΘρῸ. 35. ὁ οἵη. Ζ ΠΙπάᾶ. 
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0) μὴ ὑβρίσαι, ὅρα μὴ ἐκείνους αὖ δεήσει σε σωφρονί- 
28. ἕξειν ἔτι μᾶλλον ἢ ἡμᾶς νῦν ἐδέησεν. ᾽΄1λλὰ ναὶ μὰ 

124 118. 111. ὉᾺΡ 

λιόστα καταπλήττει τὰς ψυχάς. τὸν δ᾽ ἐμὸν πατέρα, 

ἔφη, νῦν πῶς δοκεῖς διακεῖσθαι τὴν ψυχήν, ὃς οὐ 

μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐμοῖ καὶ περὶ γυ- 

ναυκὸς καὶ περὶ πάντων τῶν τέκνων [δουλείας] φο- 

βεῖται; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλὰ νῦν μὲν ἔμοιγε οὐ- 
δὲν ἄπιστον οὕτω τοῦτον διαχεῖσϑαι. δοχεῖ μέντοι 

μοι τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι καὶ εὐτυχοῦντα ἐξυβρίσαι 

χαὶ πταίδσᾳατα ταχὺ πτῆξαι, καὶ ἀνεθϑέντα γε πάλιν 
αὖ μέγα φρονῆσαι χαὶ πάλιν αὖ πράγματα παρασχεῖν. 
᾿Αλλὰ ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἔχει μὲν προφάσεις 

τὰ ἡμέτερα ἁμαρτήματα ὥστ᾽ ἀπιστεῖν ἡμῖν ἔξεστι 
δέ δον καὶ φρούρια ἐντειχίξειν καὶ τὰ ἐχυρὰ κατέχειν 

χαὶ ἄλλο ὅ,τι ἂν βούλῃ πιστὸν λαμβάνειν. καὶ μέν- 

τοι. ἔφη, ἡμᾶς μὲν ἕξεις οὐδέν τι τούτοις μέγα λυ: 

πουμένους᾽ μεμνησόμεϑα γὰρ ὅτι ἡμεῖς αὐτῶν αἴτιοι 

ἐσμεν" εἰ δέ τινι τῶν ἀναμαρτήτων παραδοὺς τὴν ἀρ- 

χὴν ἀπιστῶν αὐτοῖς φανῇ, ὅρα μὴ ἅμα τε εὖ ποιήσεις 

καὶ ἅμα οὐ φίλον νομιοῦσί σε εἰ δ᾽ αὖ φυλαττόμε- 

νος τὸ ἀπεχϑάνεσϑαι μὴ ἐπιϑήσεις αὐτοῖς ξυγὰ τοῦ 

τοὺς ϑεούς. ἔφη. τοιούτοις μὲν ἔγωγε ὑπηρέταις, οὗς 

εἰδείην ἀνάγκῃ ὑπηρετοῦντας, ἀηδῶς ἄν μοι δοχῶ 

2 ἔφη οτα. χ. [[ϊ πῶς νῦν χ. [ αἰκίξεσϑαι γ (.. ΤΩΔΤΡ,. "ἢ 
σϑαι 8). 9. θοσύϊατη περὶ οἵη. ΗΟ. 4 τέκνων] παίδων Ὁ. ἢ 
δουλείας οτα. εαὺ 9817. 6 τοῦτον οὕτω 5 Ε. 7 χαὶ οἴῃ. Ζ 
8 πτήξαντα 7. 9 μέγα... αὖ οχῃ. 2. || παρέχειν ἷ Ὀἰπᾷ, 
11 ὥστ᾽ ὃν «. 18 βούλει 5 (β6α Η 607... 10 παραδιδοὺς Ε46, 
παρεδίδους ΑΗ. 17 ἄπιστος α, ἀπιστῶ (ΒΕ ος 5. γ.) ΑΗ. 
αὐτὸς Υ. [} φανῇς Χ, φανεῖς 2 (566α Η οὁοτ1.). φανεῖ ᾿᾽ϑ Βραᾷ -ῇ 8. γ. 
τηϑη. Τ66. | ποιήσῃς 28. 18 νομίσουσι “. ᾿ εἰ] οὐ Β.-. 20 αὖ 
οἵη. Ε᾿, 1| δεήσῃ ΧΟ. 28 δοκῶ οἴω. α 

αν τὰν ΡΜ ΕΦΝ, 
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χρῆσϑαι: οὃς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην ὅτι εὐνοίᾳ καὶ 
φιλίᾳ τῇ ἐμῇ τὸ δέον συλλαμβάνοιεν, τούτους ἄν μοι 

δοχῶ καὶ ἁμαρτάνοντας ῥᾷον φέρειν ἢ τοὺς μισοῦν- 

τας μέν, ἔχπλεω δὲ πάντα ἀνάγκῃ διαπονουμένους. 
καὶ ὃ Τιγράνης πρὸς ταῦτα, Φιλίαν δ᾽, ἔφη, παρὰ τί- 

νῶν ἄν ποτὲ λάβοις τοσαύτην ὅσην σοι παρ᾽ ἡμῶν 
εστι κτήσασϑαι νῦν; Παρ᾽ ἐκείνων οἴομαι, ἔφη. [πα- 

ὰ] τῶν μηδέποτε πολεμίων γεγενημένων, εἰ ἐθέλοιμι 

εὐεργετεῖν αὐτοὺς ὥσπερ σὺ νῦν μὲ κελεύεις εὐξργε- 

εἶν ὑμᾶς. Ἦ καὶ δύναιο ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐν τῷ 
παρόντι νῦν εὑρεῖν ὅτῳ ἂν χαρίδαιο ὅσαπερ τῷ ἐμῷ 
πατρί; αὐτίκα, ἔφη, ἤν τινα ἐᾷς ξῆν τῶν δε μηδὲν 
ἠδικηκότων, τίνα δον τούτου χάριν οἴει αὐτὸν εἴσε- 

ϑαι; τί δέ, ἂν αὐτοῦ τέκνα καὶ γυναῖκα μὴ ἀφαιρῇ, 

ίς ὅσε τούτου ἕνεκα φιλήσει μᾶλλον ἢ ὁ νομίξων προσ- 

ήχευν αὑτῷ ἀφαιρεϑῆναι; τὴν δ᾽ ᾿Δρμενίων βασιλείαν 

ἶ μὴ ἕξει, οἶσϑά τινα, ἔφη. μᾶλλον λυπούμενον ἢ 
Ἱμᾶς; οὐκοῦν καὶ τοῦτο, ἔφη, δῆλον ὅτι ὁ μάλιστα 

ἰυπούμενος εἶ μὴ βασιλεὺς εἴη οὗτος καὶ λαβὼν τὴν 

ἕλει καὶ τοῦ ὡς ἥκιστα τεταραγμένα τάδε καταλιπεῖν, 
ταν ἀπίῃς, σκόπει, ἔφη, πότερον ἂν οἴει ἠρεμεστέρως 

χειν. τὰ ἐνθάϑε καινῆς γενομένης ἀρχῆς ἢ τῆς εἴω- 

ὃ Ροϑὺ τιγράνης δαἀὰ. εἶπε 2. [[ ἔφη οπι. Ζ. 6 λάβοις ἄν 
ἴτε ἃ. 7 οἴομαι ΧΥ. ! [παρὰ] Οονοῦ. 8. μηδέποτε] μηδεπώ- 
ὍΤΕ Υ, μηδέποτε οὕτως χ. 9 κελεύεις μὲ ΧΥ. 1 ἂν οτὰ. Ὦ. 
ὃ χάριν τούτου ΧΕ. 14 δὲ ἂν χΥ, δ᾽ ἣν ΖΦ. 1 εἵνεκα 6. 
ὃ ἑαυτῷ χγ, αὐτῷ . 17 ἔφη οι. ΧὮ. || μᾶλλον λυπούμενον 
50, ἄλλον λυπούμενον χ, νῦν ΚΑ η τοῖο. ἄλλον Ζ, λυπούμενον 
λλον Ὦ, λυπούμενον ἄλλον τ τιν᾽ ἂν οὐ 18 μάλιστ᾽ ἂν 

ἰπέβομο. 18 τοῦτο Εἰο, τοῦτ᾽ 2, τούτου γῦ. 19 βασιλεὺς 
ἴη χζ, βασιλεύσει γ. 90 ἀρχὴν οι. « ὨΠἰπᾷ. 51] καταλείπειν 
ῬΓ. 938 γενομένης ΧΥ, ἀρχομένης 2. 

ἰρχὴν μεγίστην ἄν σοι χάριν εἰδείη. εἰ δέ τί σοι, ἔφη, 

-' 

»᾿ δ 
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ϑυίας καταμενούσης᾽ εἰ δέ τί δοι μέλει καὶ τοῦ ὡς 

πλείστην στρατιὰν ἐξάγειν, τίν᾽ ἂν οἴει μᾶλλον ἐξετά: 

σαι ταύτην ὀρϑῶς τοῦ πολλάκις αὐτῇ κεχρημένου; εἰ 

δὲ καὶ χρημάτων δεήσει. τίνα ἂν ταῦτα νομίξεις κρεῖτ- 

τον ἐχπορίδαι τοῦ καὶ εἰδότος καὶ ἔχοντος πάντα τὸ 

ὄντα; ὦ ἀγαϑέ, ἔφη, Κῦρε, φύλαξαι μὴ ἡμᾶς ἀποβαλὼν 
σαυτὸν ζημιώσῃς πλείω ἢ ὁ πατὴρ ἐδυνήϑη σε βλά: 

ψαι. ὃ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν. 
᾿ 

ραίνεσϑαι πάντα αὑτῷ ὅσαπερ ὑπέδχετο ᾿Κυαξάρ᾽ 
πράξειν. ἐμέμνητο γὰρ εἰπὼν ὅτι χαὶ φίλον οἴοιτι 
μᾶλλον αὐτὸν ἢ πρόσϑεν ποιήσειν. ἐκ τούτου δὴ τὸϊ 
᾿Δρμένιον ἐρωτᾷ, Ἢν δὲ δὴ ταῦτα πείϑωμαι ὑμῖν 

Ὁ δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο, ὅτι ἐνόμιζε πὲ 

λέγε μοι. ἔφη, σύ. ὦ ᾿Αρμένιε. πόσην μὲν στρατιὰϊ 

δυμπέμψεις. πόσα δὲ χρήματα συμβαλῇ εἷς τὸν πό 

λεμον; πρὸς ταῦτα δὴ λέγει ὃ ᾿Δρμένιος, Οὐδὲν ἔχω 

ὦ Κῦρε, ἔφη, ἁπλούστερον εἰπεῖν οὐδὲ δικαιότερον 1 
δεῖξαι μὲν ἐμὲ πᾶσαν τὴν δύναμιν τὴν οὖσαν, σὲ ὃ. 
ἰδόντα ὅσην μὲν ἄν δοι δοκῇ στρατιὰν ἄγειν, τὴν δ᾽ 

καταλιπεῖν τῆς χώρας φυλακήν. ὡς δ᾽ αὕτως περ 

χρημάτων δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιόν δον πάντα τὰ ὄν 

τα. σὲ δὲ τούτων αὐτὸν γνόντα ὁπόσα τε ἂν βούλ 

φέρεσϑαι καὶ ὁπόσα βούλῃ καταλιπεῖν. καὶ ὁ Κῦ 

ρος εἶπεν, Ἴϑι δὴ λέξον μοι ὁπόση σοι δύναμίς ἐσῖ 

4 δεήσῃ χ (ΕΒ 5. ν.) ". 6 ὧγαϑὲ (ὦ ᾽γαϑὲ) «. 7 ἐδυνάσϑ' 
Βῖβ, 10 αὑτῷ Θρο. ᾿ πάντα τῷ Ο. , τῷ δία κυαξάρει 864. Ζ. 
12 αὐτὸν 0), αὐτοῦ ΧΕ (ἴπ ἅυο Ῥαποίϊϑ πούαϊιχη), Οτη. Ζ. 
δύο ἐκ μὐἀᾶ. καὶ κ΄. 14 σὺ ἔφη γΥ. ἢ} μὲν στρατιὰν Ὁ, μὸ 
στρατιὰν γῈ. ᾿ μὲν στρατιάν μοι 4. 1 συμπέμψης Η. 16 γη 
δὲν ἔφη ὦ κῦρε ἔχω ΧΥ. 18 τὴν οὖσαν δύναμιν ««. 19 δοκὲ 
Β, 20 ὡσάυτως ὦ. 322. αὐτὸν] αὐτῶν 1) ἢ, [| τε οἴῃ. 2. ᾿ βούλε 
(αὖ 238) 6Ε 2 (Ββα Ἡ ὁογ.) 24 δὴ λέξον ΧΉ. || λέξον δὴ α, ὃ 
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ἱέξον δὲ καὶ πόσα χρήματα. ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὁ ᾽4ρ- 
ιένιος. ᾿ ἱππεῖς μὲν τοίνυν [᾿“ρμενίων] εἰσὶν εἰς ὀχτα- 

σχιλίους, πεζοὶ δὲ εἰς Ἡπθ δε ρύνμεθχει χρήματα 

", ἔφη, σὺν τοῖς ϑησαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν 
στιν εἷς ἀργύρινν λογισϑέντα τάλαντα πλείω τῶν 

οισχιλίων. καὶ ὁ Κῦρος οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἶπε, 
ἧς μὲν τοίνυν στρατιᾶς, ἐπεί σοι. ἔφη, οἱ ὅμοροι 

ζαλδαῖοι πολεμοῦσι, τοὺς ἡμίσεις μοι σύμπεμπε" τῶν 

ὃ χρημάτων ἀντὶ μὲν τῶν πεντήχοντα ταλάντων ὧν 

ερὲς δασμὸν διπλάσια Κυαξάρῃ ἀπόδος, ὅτι ἔλιπες 

ὴν φοράν" ἐμοὶ δ᾽, ἔφη, ἄλλα ἑκατὸν δάνεισον᾽ ἐγὼ 
ἑ σοι ὑπισχνοῦμαι. ἂν ϑεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν 
μοὶ δανείσῃς ἢ ἄλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν ἢ 

ἃ χρήματα ἀπαριϑμήσειν, ἢν δύνωμαι ἢν δὲ μὴ δύ- 

μαι, ἀδύνατος ἂν φαινοίμην, οἶμαι. ἄδικος δ᾽ οὐχ 

ν δικαίως κρινοίμην. καὶ ὃ ᾿Αρμένιος, Πρὸς τῶν 

εῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, μὴ οὕτω λέγε" εἰ δὲ μή, οὐ ϑαρ- 
ὕντά μὲ ἕξεις ἀλλὰ νόμιξε, ἔφη, ἃ ἂν καταλίπῃς 

δὲν ἧττον σὰ εἷναι ὧν ἂν ἔχων ἀπίῃς. Εἶεν, ἔφη 
Κῦρος. ὥστε δὲ τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν, πόσα 

ν μοι χρήματα δοίης; Ὁπόσα ἂν δυναίμην, ἔφη. Τί 
τς 7. ὡς τοὺς παῖδας; Καὶ τούτων, ἔφη, ὁπόσα ἂν 

ναίμην. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ταῦτα μὲν ἤδη δι- 

λάσια τῶν ὄντων. σὺ δέ, ἔφη, ὦ Τιγράνη, λέξον 
ς , “ » ). ὑπόσου ἂν πρίαιο ὥστε τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν. ὁ 

δὸν Α, δεῖξον γ᾿ πόση 2. 2 εἰσὶν ἀρμενίων Ζ, [ἀρμενίων] 
ἀρ΄. 4 σὺν τοῖς γύ, ἐν τοῖς ΟΕ ΗΟ, αὐτοῖς ΔΑ. 6 μέλλησεν 
ἠμέλησεν Τ), ἐμέλησεν ΕΘ. 7: δοι Υ. τε 2, σοί τοι χ. 8. συμ- 

πετὲ Υ. 10 διπλασίοτα ΧΥ. 19 ἃν] ἢν ὁ «. 18 ἢ οἵα. 2}. 
φανοίμην πὶ 11 οὐ] ὡς α. 920 δηίε πόσα δαά. ἔφη 2}. 
τί δαί γά. 939. ὡς χγ, ὥστε «. , ὁπόσα] ὅσα ΖΦ. 30 ὁπόσου 
ὡς ὁπόσων Ε΄, πόσου 2. 
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δὲ ἐτύγχανε νεόγαμός τε ὧν καὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυ- ̓ 

ναῖκα. ᾿Εγὼ μέν, ἔφη, ὦ Κῦρε, κἂν τῆς ψυχῆς πρι- 

αίμην ὥστε μήποτε λατρεῦσαν ταύτην. Σὺ μὲν τοί- 

νυν, ἔφη, ἀπάγου τὴν σήν" οὐδὲ γὰρ εἰλῆφϑαι ἔγωγε, 
αἰχμάλωτον ταύτην νομίξω σοῦ γε μηπώποτε φυγόν- 

τος ἡμᾶς. καὶ σὺ δέ, ὦ ᾿Αἀρμένιε, ἀπάγου τὴν γυναῖ- 

κα καὶ τοὺς παῖδας μηδὲν αὐτῶν καταϑείς, ἵν᾽ εἰδῶ- 

σιν ὅτι ἐλεύϑεροι πρὸς σὲ ἀπέρχονται. καὶ νῦν μέν, 

σππΝ ἔφη, δειπνεῖτε παρ᾽ ἡμῖν δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε 
Ω ιν »" 4 Ἀ , Ὶ 

ὅποι ὑμῖν ϑυμός. οὕτω δὴ κατέμειναν. 

Ζιασκηνούντων δὲ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐπήρετο ὁ Κῦ-᾿ 
ρος, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Τιγράνη, ποῦ δὴ ἐκεῖνός ἐστιν δ᾽ 

ἀνὴρ ὃς συνεϑήρα ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις ϑαυ- 

μάξειν αὐτόν. Οὐ γάρ. ἔφη, ἀπέκτεινεν αὐτὸν οὑτοσὶ 

ὁ ἐμὸς πατήρ; Τί λαβὼν ἀδικοῦντα; Ζιαφϑείρειν αὐ- 
τὸν ἔφη ἐμέ. καίτοι, ὦ Κῦρε, οὕτω καλὸς κἀγαϑὺς 

ἣν ἐκεῖνος ὡς καὶ ὅτε ἀποϑνήσκειν ἔμελλε προσκαλέ- 

δας μὲ εἶπε, Μήτι σύ, ὦ Τιγράνη, ἔφη, ὅτι 
ἀποχτείνει με. χαλεπανϑῆῇς τῷ πατρί οὐ γὰρ κακο- ' 

νοίᾳ τῇ σῇ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀγνοίᾳ: ὁπόσα δὲ 
ἀγνοίᾳ ἄνϑρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντ᾽ ἀκούσια ταῦτ᾽ 

1 τε οτὴ, Ζ. ὅ ταύτην ὡς αἰχμάλωτον χ. ἡ μήποτε φεύ- 
γοντος 2. ὁ τήν τε γυναῖκα Υ. 8 μὲν οτη. Ζ. 10 ὅπο 
χγ. ᾿ ἡμῖν ΟΠ. δ 8 88--40 οὗ Βοβοηβίθὶ Ῥτορυ. ϑομπάθιβι. 
ΒδιΒθη 1908. 1Π τὸ οἵη. γζΖ, μετὰ δεῖπνον α6]. Οονδοῦ. ἐπείρετο 
ἈΉΙ. 12 ἔφη οτὰ. « Ὠ1πα. 14 οὑτοσὶ οτη. 2. 16 ροβύὺ. 
καίτοι δἀᾶ. γ᾽ ἔφη 51. 17 ἐκεῖνος ἦν οοἀάᾶ. ρῥτγερῦοσ γῦ,. 
18 μήτοι χ. ἔφη ὦ τιγράνη Ζ. 20 τῇ σῇ Ἐ,, τινὶ οοαᾶ." 

- Ἐ--ΞΞΞ 6856 οοῃθομαϊῦ. Οὐχ ἰοοὰβ ρογα 1 {Ώῆ01118 Ἰδοῦύα 510, 1] Ῥσὸ σθυΐο 
δἴβττηθι. [[ ὁπόσα... 21 ἄνθρωποι οτὰα. 2. 31 ἁμαρτάνουσι χ. ἢ 
πάντ᾽] ταῦτ᾽ Ἐ᾿, αὺὐἱϊ ροδύ. ταῦτ᾽ οΟτη. Ι 
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ἔγωγε νομίζω. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐπὶ τούτοις εἶπε, 
Φεῦ τοῦ ἀνδρός. ὁ δ᾽ ᾿Αρμένιος ἔλεξεν, Οὔτοι, ὦ 

Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ ταῖς ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβάνοντες συν- 

όντας ἀλλοτρίους ἄνδρας οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι αὐτοὺς 

χατακαίνουσιν ὡς ἀκρατεστέρας ποιοῦντας τὰς γυναῖ- 

χας, ἀλλὰ νομίζοντες ἀφαιρεῖσθαι αὐτοὺς τὴν πρὸς 

ἑαυτοὺς φιλίαν, διὰ τοῦτο ὡς πολεμίοις αὐτοῖς χρῶν- 

ται. καὶ ἐγὼ ἐκείνῳ, ἔφη, ἐφθόνουν, ὅτι μοι ἐδόκει 
τὸν ἐμὸν ὑὸν ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον ϑαυμάξειν ἢ ἐμέ. 

᾿ χαὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλὰ ναὶ μὰ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ 
᾿Φρμένιε: ἀνθϑρώπινά μοι δοκεῖς ἁμαρτεῖν" καὶ σύ, ὦ 
Τιγράνη, συγγίγνωσχε τῷ πατρί. τότε μὲν δὴ τοιαῦτα 

διαλεχϑέντες καὶ φιλοφρονηϑέντες ὥσπερ εἰχὸς ἐκ συν- 

ἀλλαγῆς. ἀναβάντες ἐπὶ τὰς ἁρμαμάξας σὺν ταῖς γυ- 

“ψαιξὶν ἀπήλαυνον εὐφραινόμενοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἦλϑον οἴκαδε, ἔλεγον τοῦ Κύρου ὃ μέν 
τις τὴν σοφίαν, ὃ δὲ τὴν καρτερίαν, ὃ δὲ τὴν πρα- 

 ὅότητα, ὃ δέ τις καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος. ἔνϑα 

δὴ ὁ Τιγράνης ἐπήρετο τὴν γυναῖχα, Ἦ καὶ σοί, ἔφη, 

᾿ ὦ ᾿Δρμενία, καλὸς ἐδόκει ὁ Κῦρος εἶναι; ᾿Αλλὰ μὰ 

1 ἔγωγε ΟΥς ἐγώ Ὲ οὐ (χὰ ᾿ἰάθτι ταῦτα) Ζ. [ τούτοις] 
τοῦτ᾽ 2. 2 οὔτοι] οὗτοι 2, οὕτως 1). [[ δἃηίθ ὦ 86. ἔφη 2. 
ὃ ὄντας 2. 4 τούτω Ἐ΄. ὅ καταχτείνουσιν οοαᾷᾶ., ΘΟΙΓ. Οοθοί. 
ἀχρατεστέρας 650, ἀμαϑεστέρας γ, σωφρονεστέρας οθὗ. (ἴῃ 

σῶφρον 1. Τ88.), ἀφρονεστέρας ϑῥορῃδπιβ. ἢ ποιοῦντες οὐᾶά. 
ἡμὴ γύ. Ὁ αὐτοὺς] αὐτὰς ἢ. 7 ἑαυτοὺς χΥ, αὐτοὺς 2. 

ἐχεῖνο Ο. | ἔφη οἴμ. «. [ ἐφθόνησα χΧΥ. 9 τὸν ἐμὸν ὁδὸν] 
᾿ τοῦτο 2, ὑπ ΘΟΒΠΘΙΔΟΥ τοῦτον ϑαυμάξειν)] ὀνομάξειν « (8βεα 
ἶπ Η ὀνο ἰ. τ8.), ροϑὺ αποᾶ νϑυθατα ἰπ Η ἰδοαυθδ βαρίθιη. ἔδυθ 
Ἰϊ. 10 ἔφη οτι. νϑὶ ἀ6]. χ. 14 τὰς ἁμάξας Ε', ταῖς ἁρμα- 
μάξαις “. 1 εὐηίευι- ΗἩ ρτονόμενοι 2. 10 ἀπῆλϑον οἴχαδε 
οἱ ἤν νιον ἔλεγον 8. 19 ἦ οπι. γ. {| σὺ 2Ε. 90 καλός 
σοι ἢ, 
μὲ 

ΧΘΏΟΡΆΉ. Γϑεϊς, Ογτὶ. Εὰ. πιδαΐοσ. 9 
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Δί᾽ ἔφη, οὐκ ἐκεῖνον ἐϑεώμην. ᾿Αλλὰ τίνα μήν; ἔφη 
ὁ Τιγράνης. Τὸν εἰπόντα νὴ 4ία ὡς τῆς αὑτοῦ ψυ- | 

χῆς ἂν πρίαιτο ὥστε μή με δουλεύειν. τότε μὲν δὴ 

ὥσπερ εἰκὸς ἐκ τοιούτων ἀνεπαύοντο σὺν ἀλλήλοις. 

4ὁΛ͵' Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ ᾿Αρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ 
στρατιᾷ πάσῃ ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑαυτοῦ, 

οὺς δεήσοι στρατεύεσϑαι, εἰς τρίτην ἡμέραν παρεῖναι" 

τὰ δὲ χρήματα ὧν εἶπεν ὁ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίϑμη- 
σεν. ὃ δὲ Κῦρος ὅσα εἶπε λαβὼν τἄλλα ἀπέπεμψεν". 

ι0 ἤρετο δὲ πότερος ἔσται ὃ τὸ στράτευμα ἄγων, ὁ παῖς. 

ἢ αὐτός. εἰπέτην δὲ ἅμα ὃ μὲν πατὴρ οὕτως. Ὁπότε- 

ρον ἂν σὺ κελεύῃς" ὁ δὲ παῖς οὕτως, ᾿Εγὼ μὲν οὐχ 
ἀπολείψομαί σου, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ ἂν σχευοφόρον μὲ 

48 δέῃ ὅσοι συνακολουϑεῖν. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπε, ' 

10 Καὶ ἐπὶ πόσῳ ἐϑέλοις ἄν, ἔφη, τὴν γυναῖχά δου 

ἀχοῦσαιν ὅτι δκευοφορεῖς; .4λλ᾽ οὐδέν. ἔφη, ἀκούειν 

δεήσει αὐτήν ἄξω γάρ, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται αὐτῇ ὅ,τι, 
ἂν ἐγὼ πράττω. Ὥρα ἄν. ἔφη, συσκευάζξεσϑαι ὑμῖν. 

εἴη. Νόμιξζ᾽, ἔφη, συνεσκευασμένους παρέσεσϑαι ὅ,τι, 

0 ἂν ὁ πατὴρ δῶ. τότε μὲν δὴ ξενισϑέντες οἱ στρατι- 
ὥται ἐκοιμήϑησαν. ' 

ΤΠ Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ λαβὼν ὃ Κῦρος τὸν Τιγράνην 

καὶ τῶν Μήδων ἱππέων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν ἕαυ-. 

τοῦ φίλων ὁπόσους καιρὸς ἐδόκει εἶναι, περιελαύνων, 
--ὦ-- --- 

2 αὐτοῦ οοαα. 8 ἂν οἵη. 2. ὅ μὲν οτη. ε. 6 πάσῃ 
ΧΕ πᾶσι Ὁ. 7 οὃς] οὗ Ηε, οὐ ΑΟ6. [| δεήσει χι 9. ἔπεμψεν 
γῦ. 10 εἴρετο οὖ ἐστι ε. 12. χκελεύεις ΟΕ. 19. ἀπο- 

 λήψομεν Η. [|| με χΥ, ἐμέ 2. 14 δέῃ σοι ϑίδθρῃμωπυβ, δεήσοι. 
γ2ξ8, δεήσει Εἰ, δεήση ὦ. 1 ἄν] ἄρ᾽ ε. [ἂν ἔφη ἐϑέλοις Ζ,. 
ἐθέλοις ἂν (οτη ἔφη) Ἐ. 17 αὐτῇ οἴη. 2εὲ.ἁἩ 19 νόμιξ᾽ ΧΕ, 
νόμιξε δὲ 2ε, νομίζω Ὦ. [{ παρέσται Χ. 22 ἀναλαβών τ. 
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τὴν χώραν κατεθεᾶτο, σκοπῶν ποῦ τειχίσειε φρούριον. 

καὶ ἐπ᾽ ἄκρον τι ἐλϑὼν ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην ποῖα 

εἴη τῶν ὀρέων ὁπόϑεν οἱ Χαλδαῖοι καταϑέοντες λη- 
ἕονται. καὶ ὁ Τιγράνης ἐδείκνυεν. ὃ δὲ πάλιν ἤρετο, 

Νῦν δὲ ταῦτα τὰ ὄρη ἔρημά ἐστιν; Οὐ μὰ Ζ᾽, ἔφη, 5 

ἀλλ᾽ ἀεὶ σκοποὶ εἰσὶν ἐκείνων οἱ σημαίνουσι τοῖς ἄλ- 

λοις ὅ,τι ἂν δρῶσι. Τί οὖν. ἔφη. ποιοῦσιν. ἐπὴν αἵἴ- 
σϑωνται; Βοηϑοῦσιν. ἔφη. ἐπὶ τὰ ἄκρα, ὡς ἂν ἕκαστος 

(τάχους) δύνηται. ταῦτα μὲν δὴ ὁ Κῦρος ἠκηκόει" 3 

 σχοπῶν δὲ χατενόει πολλὴν τῆς χώρας τοῖς ᾿Δομενίοις τὸ 

ἔρημον καὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ τὸν πόλεμον. καὶ τότε 
μὲν ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ δειπνήσαντες 

ἐχοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ αὐτός τε ὃ Τιγράνης 8 
παρῆν συνεσκευασμένος καὶ ἱππεῖς εἷς τοὺς τετρακισ- 

χιλίους συνελέγοντο αὐτῷ καὶ τοξόται εἷς τοὺς μυρί- τὸ 

ους, καὶ πελτασταὶ ἄλλοι τοσοῦτοι. ὁ δὲ Κῦρος ἐν ᾧ 

συνελέγοντο ἐθϑύετο᾽ ἐπεὶ δὲ καλὰ ἦν τὰ ἱερὰ αὐτῷ, 

συνεχάλεσε τούς τὲ τῶν Περσῶν ἡγεμόνας καὶ τοὺς 

τῶν Μήδων. ἐπεὶ δ᾽ ὁμοῦ ἦσαν, ἔλεξε τοιάδε. 4 

ἄνδρες φίλοι. ἔστι μὲν τὰ ὄρη ταῦτα ἃ δρῶμεν 90 
Χαλδαίων" εἰ δὲ ταυτα καταλάβοιμεν καὶ ἐπ᾽ ἄκρου 

γένοιτο ἡμέτερον φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγκη ἂν εἴη 
πρὸς ἡμᾶς ἀμφοτέροις. τοῖς τε ᾿Αρμενίοις χαὶ τοῖς 

Χαλδαίοις. τὰ μὲν οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμῖν" ἀνθρωπίνῃ 

1 ποῦ τειχίσειε 4, οὗ τειχισϑείη ΧΙ, οὗ τειχισϑεῖεν Ἐ᾿ 
3.» οἴη. Ζ. 2 ἄκρον] ἄκρων Ηρτ, ἄκρων διελϑών χ. 
ὃ ὁρῶν “2, ἴῃ Ε' ταβασγα ἰπύθυ 9 οὐ δὲ. 4 ἐδείκνυεν οοαὰ. 6 ἀλλ᾽ 
ἀεὶ] ἀλλὰ γ. 7 ἐπὴν 20, ἐπεὶ Ε, ἐπεὶ ἂν Ε, ἐπὰν Ὁ. 9 «τά- 
χους.» 6ρο. || ἠκηκόει] ηκησϑεὶς Α. 18 τε οἵυ. 2ῶὦ.Ό [14 τοὺς 
οἴη. ΧΥ͂. 17 τὰ ἱερὰ ἣν Φ. [18 τοὺς μήδους Ὁ. 992. γένοιτο 
τὸ ἡμέτερον χΥ. 94 ἡμῶν Ὁ. 

Ὁ" 



ἢ ἀσϑενέσι χρησαίμεϑα ἂν πολεμίοις. τῶν οὖν πόνων 

1. ἡμίσεις ἔμπροσϑεν ἡμῶν ἡγεῖσϑε᾽ ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἱππεῖς, 

6 ἡμᾶς, ἢν δέ τις μαλακύνηται, μὴ ἐπιτρέπετε. ταῦτ 

Ἂ τὰ ἂ ἘᾺΝ 1 οὐσαν. οὐἸαοΣ ἐσήμαινόν τε τοῖς ἑαυτῶν καὶ συνεβόων 

20 

95 

Ε 

ἄνδρες Πέρσαι, ἡμῖν σημαίνουσι σπεύδειν. ἢν γὰι 

ΒΟΒποΙάου, ἀλλήλοις οοαά. || ἡϑροίξοντο 5. 28 πολεμικοί 2. 

139 115. 1} Ρ.ΝΙ Ἵ 

δὲ προμηϑία εἰς τὸ πραχϑῆναι ταῦτα οὐδὲν οὕτω μέ 

γα σύμμαχον ἂν γένοιτο ὡς τάχος. ἢν γὰρ φϑάσωμεν, 

πρὶν τοὺς πολεμίους συλλεγῆναι ἀναβάντες, ἢ παντά- 

πασιν ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ ἄκρον ἢ ὀλίγοις τε καὶ 

οὐδεὶς ῥάων οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος, ἔφη. ἐστὶ τοῦ νῦν 

καρτερῆσαι σπεύδοντας. ἴτε οὖν ἐπὶ τὰ ὅπλα. καὶ... 
Ὑμεῖς μέν, ὦ Μῆδοι, ἐν ἀριστερᾷ ἡμῶν πορεύεσϑε" 

ὑμεῖς δέ, ὦ ᾿Δρμένιοι, οἱ μὲν ἡμίδεις ἐν δεξιᾷ, οἱ δ᾽ 

ὔὕπισϑεν ἕπεσϑε παραχελευόμενοι καὶ ὠϑοῦντες ἄνω 

εἰπὼν ὃ ἘΠ ἡγεῖτο ὀρϑίους ποιησάμενος τοὺς λό- 

χους. οἱ «δὲ Χαλδαῖοι ὡς ἔγνωσαν τὴν δρμὴν ἄνω 

ἀλλήλους καὶ συνηϑροίζοντο. ὃ δὲ Κῦρος παρηγγύα. 

φϑάσωμεν ἄνω γενόμενοι, οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίῶωι 

δυνήσεται. 

Εἶχον δ᾽ οἱ Χαλδαῖοι γέρρα τε καὶ παλτὰ Ν᾿, 
καὶ πολεμικώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐκείνηϊ 

τὴν χώραν εἶναι" καὶ μισϑοῦ στρατεύονται, ὁπότα 

τις αὐτῶν ποτ, διὰ τὸ πολεμικώτατοί τε καὶ πένητε 

εἶναι" καὶ γὰρ ἡ χώρα αὐτοῖς ὀρεινή τέ ἐστι καὶ ὀλί 

γὴ ἡ τὰ χρήματα ἔχουσα. ὡς δὲ μᾶλλον ἐπλησίαξο 

οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τῶν ἄκρων, ὁ Τιγράνης σὺν τ 

σαίμεϑα (-8᾽ τ) ἂν 4}, χρησαίμεϑα ἼΕ. 6 οὐδὲν 2. ᾿ 
2). [τοῦ] τοὺς Ζ. 1 σπουδάζοντας “4. Ϊ ᾿ἰδουηϑτη ῬΟΒ 
βὐαὺ. Ηρ. 11 ὄπισϑ᾽ “. διακελευόμενοι χῆ ΟΝ ἀλλήλο 

1 προμηϑίᾳ ΘρΌ, προϑυμίᾳ οοἀᾶ., προνοίᾳ Νιΐθοῃθ. ὅ Ἢ 

᾿: 
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Κύρῳ πορευόμενος εἶπεν, Ὦ Κῦρε, ἄρ᾽ οἶσϑ᾽, ἔφη, 
τι αὐτοὺς ἡμᾶς αὐτίκα μάλα δεήσει μάχεσϑαι; ὡς οἵ 
»Σ ᾿Αρμένιοι οὐ μὴ δέξονται τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ 

Κῦρος εἰπὼν ὅτι εἰδείη τοῦτο, εὐθὺς παρηγγύησε τοῖς 

Πέρσαις παρασχευάζεσϑαι, ὡς αὐτίχα δεῆσον διώκειν, 

πειδὰν ὑπαγάγωσι τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἱ 

Δρμένιοι ὥστ᾽ ἐγγὺς ἡμῖν γενέσϑαι. οὕτω δὴ ἡγοῦντο 

ιὲν οἱ ᾿Δρμένιοι᾽ τῶν δὲ Χαλδαίων οἱ παρόντες. ὡς 

πλησίαξον οἱ ᾿ἡρμένιοι, ταχὺ ἀλαλάξαντες ἔϑεον, ὥσπερ 

ἰώϑεσαν. ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ ᾿φρμένιοι ὥσπερ εἰώϑε- 
αν, οὐκ ἐδέχοντο. ὡς δὲ διώχοντες οἱ Χαλδαῖοι εἶ- 
ον ἐναντίους μαχαιροφόρους ἱεμένους ἄνω. οἱ μέν 

ἵνὲς αὐτοῖς πελάσαντες ταχὺ ἀπέϑνησκχον, οἱ δ᾽ ἔφευ- 

ον, οἱ δέ τινὲς καὶ ἑάλωσαν αὐτῶν, ταχὺ δὲ εἴχετο 

ἃ ἄκρα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἄκρα εἶχον οἱ ἀμφὶ Κῦρον, 
αϑεώρων τὲ τῶν Χαλδαίων τὰς οἰκήσεις καὶ ἦσϑά- 

Ὄντο φεύγοντας αὐτους ἐκ τῶν ἐγγὺς οἴκήδεων. ὃ 

ἃ Κῦρος. ὡς πάντες οἱ στρατιῶται ὁμοῦ ἐγένοντο, 

ριστοποιεῖσϑαι παρήγγειλεν. ἐπεὶ δὲ ἠριστήκεσαν. κατα- 

αϑὼν ἔνϑα αἱ σκοπαὶ ἦσαν αἱ τῶν Χαλδαίων ἐρυ- 

νόν τε ὃν καὶ ἔνυδρον, εὐθὺς ἐτείχιξε φρούριον᾽ 

αἱ τὸν Τιγράνην ἐκέλευε πέμπειν ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ 

ελεύειν παραγενέσϑαι ἔχοντα ὁπόσοι εἶεν τέχτονές τε 

αὶ λιϑοτόμοι. ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿ἀρμένιον ὥχετο ἄγγε- 
09) ὁ δὲ Κῦρος τοῖς παρουσιν ἐτείχιξεν. 

ὃ δέξωνται ΔῊ. 4 εὐϑὺς οἴπ. γ. θ᾽ ὑπάγωσι χΧΥ. 8 τῶν 
δαίων δ᾽ (αυοὰ δᾶ. τη. τθ0.) . 9 ταχὺ οἴῃ. ζ. [0 ἐπ᾽ 

Υ͂, εἰς 5. 18 αὐτοῖς] αὐτῶν . 14 αὐτῶν καὶ ἑάλωσαν χ. ἢ 

γυῆσαι χ 20 σκοπιαὶ χ. [ Ῥοβὲ. αἱ οἵη. 2. 21 εὔυδρον 
Ἐν} ἐτείχιζεν εὐθὺς χ. 938 δἰΐο ἔχοντα Δα. καὶ 2Ζ. 94 λιϑο- 

οι 

10 

ὅ "᾿ 

25 

χετο]) γον ΧΥ͂. 1Ιῦ τὸν δηΐθ κῦρον δα. 2)ὴ. 119 ἀριστο- 



᾿ 

οι 

10 

19 

15 

14 

τῷ Φ 

ο Ἔν δὲ τούτῳ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἶχμα- 

134 τὴβ᾿ τὰ ΘΑΡΙ ΤΣ; ᾿ 

λώτους δεδεμένους. τοὺς δέ τινας καὶ τετρωμένους 

ὡς δὲ εἶδεν, εὐϑὺς λύειν μὲν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμέ- 

νους, τοὺς δὲ τετρωμένους ἰατροὺς καλέσας ϑεραπεύ- 

εν ἐκέλευσεν. ἔπειτα δὲ ἔλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι 

ἥκοι οὔτε ἀπολέσαι ἐπιϑυμῶν ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν. 
δεόμενος, ἀλλ᾽ εἰρήνην ποιῆσαι βουλόμενος ᾿Δρμενίοις 

καὶ Χαλδαίοις. Πρὶν μὲν οὖν ἔχεσϑαι τὰ ἄκρα οἶδ᾽ 

ὅτι οὐδὲν ἐδεῖσϑε εἰρήνης᾽ τὰ μὲν γὰρ ὑμέτερα ἀσφα- 

λῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν ᾿ἀρμενίων ἤγετε καὶ ἐφέρετε" 

νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ. ἐγὼ οὖν ἀφίημι ὑμᾶς 
οἴχαδε τοὺς εἰλημμένους. καὶ δίδωμι ὑμῖν σὺν τοῖς 

ἄλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασϑαι εἴτε βούλεσϑε πολε- 

μεῖν ἡμῖν εἴτε φίλοι εἶναι. κἂν μὲν πόλεμον αἱρῆ: 

ὅϑε. μηχέτι ἥκετε δεῦρο ἄνευ ὅπλων. εἰ δωφρονεῖτε, 

ἣν δὲ εἰρήνης δοκῆτε δεῖσϑαι, ἄνευ ὅπλων ἥκετε" ὡς 
δὲ καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἢν φίλοι γένησϑε, ἐμο. 

μελήσει. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι, πολλὰ μὲι 

ἐπαινέσαντες, πολλὰ δὲ δεξιωσάμενοι τὸν Κῦρον ᾧχον, 

το οἴκαδε. ' 

Ὁ δὲ ᾿ρμένιος ὡς ἤκουσα τήν τε κλῆσιν τοῦ Κύ 

ρου καὶ τὴν πρᾶξιν, λαβὼν τοὺς τέκτονας καὶ τἄλλι 

ὅσων ὥετο δεῖν, ἧκε πρὸς τὸν Κῦρον ὡς ἐδύνατο τά 

τόμοι Ὀϊπα.. λιϑοδόμοι (ὰ.Ε δ. οὐ μι 1, τᾶβ.). δα. 
 ΦΙΟΚΟΊΔΘΥ. 2 τινὰς καὶ 1. ταᾶτρο. Ἐ᾿. ὡς δὲ. 
τρωμένους οτα. Εἰ. ᾿ μὲν λύειν ( Ε΄. Ἷ ἐκέλευε Χ. 0 
ἀπελάσειν Χο Ἷ βουλόμενος ποιῆσαι Ἅ. 9 οὐ 
οὐκ “Ὀὶπα. 12 οἴκαδε καὶ τοὺς γ. 14 κἂν χΥ, καὶ ἦν 3. 
αἱρῆσϑε αἴ, αἱρεῖσϑε ΑΉ ρει, αἱρήσησϑε χθ ὈΓΕ. 10 ἄνε 
ὅπλων οτη. Υ. 17 ἐμοὶ] ἐμοὶ ἔφη ΑΗ. 18 δ᾽ οἱ χαλδαῖς 
ταῦτα 2. 19 τὸν κῦρον οτη. Ζ. 9] τξ οπι. ΣΧ. 22 τοὶ 
οπι. Εἰ. [| τἄλλα] ἄλλα 5“. 
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χιστα. ἐπεὶ δὲ εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν, Ὦ Κῦρε, ὡς 
ὀλίγα δυνάμενοι προορᾶν ἄνϑρωποι περὶ τοῦ μέλλον- 

τος πολλὰ ἐπιχειροῦμεν πράττειν. νῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ 

ἐλευϑερίαν μὲν μηχανᾶσϑαι ἐπιχειρήσας δοῦλος ὡς οὐ- 

δεπώποτε ἐγενόμην᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἑάλωμεν, σαφῶς ἀπολω- 

λέναι νομίσαντες νῦν ἀναφαινόμεϑα δεσωμένοι ὡς 

οὐδεπώποτε. οἱ γὰρ οὐδεπώποτε ἐπαύοντο πολλὰ κακὰ 

ἡμᾶς ποιοῦντες, νῦν ὁρῶ τούτους ἔχοντας ὥσπερ ἐγὼ 

ηὐχόμην. καὶ τοῦτο ἐπίστω, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὅτι ἐγὼ 
ὥστε ἀπελάσαι Χαλδαίους ἀπὸ τούτων τῶν ἄκρων πολ- 

᾿λαπλάσια ἂν ἔδωκα χρήματα ὧν σὺ νῦν ἔχεις παρ᾽ 

ἐμοῦ" καὶ ἃ ὑπισχνοῦ ποιήσειν ἀγαϑὰ ἡμᾶς ὅτ᾽ ἐλάμ- 
βανες τὰ χρήματα, ἀποτετέλεσταί δοι ἤδη. ὥστε, καὶ 

προσοφείλοντές σοι ἄλλας χάριτας ἀναπεφήναμεν, ἃς 

ἡμεῖς γε. εἰ μὴ καχοί ἐόμεν. αἰσχυνοίμεϑ᾽ ἄν σοι μὴ 

ἀποδιδόντες. ὁ μὲν ᾿Αρμένιος ταῦτ᾽ ἔλεξεν. 

Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧκον δεόμενοι τοῦ Κύρου εἰρήνην 

σφίσι ποιῆσαι. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο αὐτούς, ᾽4λλο τι, 
ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἢ τούτου ἕνεκα ὑμεῖς εἰρήνης νῦν 
ἐπιϑυμεῖτε ὅτι νομίξετε ἀσφαλέστερον ἂν δύνασϑαι 

ζῆν, εἰρήνης γενομένης ἢ πολεμοῦντες, ἐπεὶ ἡμεῖς 

τάδ᾽ ἔχομεν; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι. καὶ ὃς Τί οὖν, 
ἔφη, εἰ καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀγαϑὰ προσγένοιτο διὰ τὴν εἶ- 

θήνην; Ἔτι ἄν, ἔφασαν, μᾶλλον εὐφραινοίμεϑα. '4λ- 

λο τι οὖν, ἔφη, ἢ διὰ τὸ γῆς σπανίξειν ἀγαϑῆς νῦν 

3 ἄνϑρωποι οοἀά. Ὁ σεσωσμένοι οοαά. 14 ρμοβὲ σοι 
δ0ὰ. ἤδη Β΄. Π ἂν ἀπεφήναμεν “. 10 ταῦτ᾽ χγ, τοσαῦτα 2. 

Ὁ ὑμεῖς οἴη. γ5. 90 ἂν ομι. χυ. ᾿ ζῆν δύνασϑαι χ. 91 ἐπεὶ 
ΧΥ, ἐπεὶ δὲ χ, ἐπειδὴ ΕἼΒΟΙΘΥ. 22 τάδ᾽ ἔχομεν; ἔφασαν “, 
τἄλλ᾽ ἔχομεν ἔφασαν Ε', τἄλλα ἔφασαν ἔχομεν χ, ταῦτ᾽ ἐλέγομεν 
τάλλα ἔχομεν ἔφασαν Ὁ. || δ᾽ οὖν χΧΥ, δ᾽ 2. 34 ἔτι] ὅτι “. 
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το ΕΗ 
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πένητες νομίξετ᾽ εἷναι; συνέφασαν καὶ τοῦτο. Τί οὖν; 

ἔφη ὁ Κῦρος, βούλοισϑ᾽ ἂν ἀποτελοῦντες ὅσαπερ οἱ 

ἄλλοι ᾿Αρμένιοι ἐξεῖναι ὑμῖν τῆς ᾿Αρμενίας ἐργά- 

ξεσϑαι ὁπόσην ἂν βούλησϑε; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, εἶ 
πιστεύοιμεν μὴ ἀδικήσεσϑαι. Τί δέ, σύ, ἔφη, ὦ ᾽4ρ- 

μένιε, βούλοιο ἄν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν γῆν ἐν- 

εργὸν γενέσϑαι. εἶ μέλλοιεν τὰ νομιξόμενα παρὰ σοὶ 

ἀποτελεῖν οἱ ἐργαξόμενοι; ἔφη ὁ ᾿ἀρμένιος πολλοῦ ἂν, 

τοῦτο πρίασϑαιν' πολὺ γὰρ ἂν αὐξάνεσϑαι τὴν πρόσ- 

οδον. Τί δ᾽, ὑμεῖς, ἔφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἐπεὶ ὄρη ἀγαϑὰ 

ἔχετε, ἐθέλοιτ᾽ ἂν ἐᾶν νέμειν ταῦτα τοὺς ᾿ἀρμενίους, 

εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ νέμοντες τὰ δίκαια ἀποτελεῖν: 

ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι πολλὰ γὰρ ἂν ὠφελεῖσϑαι οὐδὲν 
πονοῦντες. Σὺ δέ, ἔφη; ὦ ᾿Αρμένιε. ἐθέλοις ἂν ταῖς 

τούτων νομαῖς χρῆσϑαι,. εἰ μέλλοις μικρὰ ὠφελῶν. 

Χαλδαίους πολὺ πλείω ὠφελήσεσϑαι; Καὶ σφόδρα ἄν, 

ἔφη, εἴπερ οἰοίμην ἀσφαλῶς νέμειν, Οὐχοῦν, ἔφην 

ἀσφαλῶς ἂν νέμοιτε, εἶ τὰ ἄκρα ἔχοιτε σύμμαχα; ἔφη 

ὁ ᾿ρμένιος. ᾿4λλὰ μὰ 4{᾿, ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, οὐκ 

ἂν ἡμεῖς τ ἐπον ἐργαζξοίμεϑα μὴ ὅτι τὴν τούτων, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τὴν ἡμετέραν, εἰ οὗτοι τὸ ἄκρα ἔχοιεν. 

Εἰ δ᾽ ὑμῖν αὖ, ἔφη, τὰ ἄκρα σύμμαχα εἴη; Οὕτως 

᾿ 
2 ἔφη οτη. ζΖ. [[ἢ βούλοισϑ᾽ χγ.. 8 ἄλλοι. Ὅτη. ΤΟΥ͂ (ἢ πᾶσα, 

Ἰη81). τθ0. ΕἾ. 1 ροβῦ ἀρμενίας δα. γῆς 28} ( 1. ΤηΔΙΡ Τη8 ἢ, 
γ60.). 4 βούλησϑε ΧΥ, τρεῖς Ζ. ἢ πιστεύοιεν . 6 σὸ 
οἵη. ΟΥ (πα ΕΚ 8. ν. τηϑῃ. Τ00) .}] ἀργὸν ϑύοαρῃθπυβ, ἀργὴν οοαά, 
γῆν ΧΥ, χώραν Ζ. 8 οἱ οΟτη. Ζ. 14 πονοῦντας ΘΗ ΘΈΕΡΓ 
ποιοῦντας ἃ. 16 ὠφελήσεσϑαι ΟΡΓ.Ε, ὠφεληϑήσεσϑαι 6 5. τ) 
οοὺ. θιπα. 17 εἴπερ οἰοίμην χΧ, εἰ οἰοίμην Η ΑΤ', εἰ ἡμῖν θ᾿ 
οτη. Θ΄. [[| ἀσφαλὲς Ὁ, οτὰ. 6. [[ νεμεῖν Ἠοτνοτάθη οὐ Βἰοματᾶθ, 
νέμειν οοαά. ᾿ νεμεῖν... 18 ἀσφαλῶς οτη. ΑΗ. 18 κε 1 
ἂν ΒΕ, 39 ἡμῖν χ. {|ιἔφη οι. χ. {{||ἄκρα οχι. Εἰ. [[ εἴη ΧΥ, εἶβν 2 



ἘΠ. πὶ ὉἈΡῚ ΟΣ, 181 

ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν καλῶς ἔχοι. ᾿4λλὰ μὰ 4{᾽, ἔφη ὃ 
᾿Δρομένιος, οὐκ ἂν ἡμῖν αὖ καλῶς ἔχοι, εἰ οὗτοι παρα- 
λήψονται πάλιν τὰ ἄκρα ἄλλως τε καὶ τετειχιόμένα. 

καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὑτωσὶ τοίνυν, ἔφη, ἐγὼ ποιήσω" 
οὐδετέροις ὑμῶν τὰ ἄκρα παραδώσω, ἀλλ᾽ ἡμεῖς φυ- 
λάξομεν αὐτά κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁπότεροι, σὺν τοῖς 

ἀδικουμένοις ἐσόμεϑα ἡμεῖς. 

φὼς δ᾽ ἤκουσαν ταῦτα ἀμφότεροι, ἐπήνεσαν καὶ 
ἔλεγον ὅτι οὕτως ὧν εἴη μόνως εἰρήνη βεβαία. καὶ 

, ἐπὶ τούτοις ἔδοσαν καὶ ἔλαβον πάντες τὰ πιστά, καὶ 

ἐλευϑέρους μὲν ἀμφοτέρους ἀπ᾽ ἀλλήλων εἶναι συν- 
ετίϑεντο, ἐπιγαμίας δ᾽ εἶναι καὶ ἐπεργασίας καὶ ἐπι- 
νομίας. καὶ ἐπιμαχίαν δὲ κοινήν, εἴ τις ἀδικοίη ὃπο- 

τέρους. οὕτω μὲν οὖν τότε διεπράχϑη καὶ νῦν δὲ 
ἔτι οὕτω διαμένουσιν αἱ τότε γενόμεναι συνϑῆκαι 

Χαλδαίοις καὶ τῷ τὴν ᾿Δρμενίαν ἔχοντι. ἐπεὶ δὲ αἱ 

συνθϑῆχαι ἐγένοντο, εὐθὺς συνετείχιζόν τε ἀμφότεροι 

προϑύμως ὡς κοινὸν φρούριον καὶ τὰ ἐπιτήδεια συν- 

εἰσῆγον. ἐπεὶ δ᾽ ἑσπέρα προσήει, συνδείπνους ἔλαβεν 
ἀμφοτέρους {ὁ Κῦρος» πρὸς ἑαυτὸν ὡς φίλους ἤδη. συ- 

σχηνούντων δὲ εἶπέ τις τῶν Χαλδαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλ- 

4 ἐγὼ ποιήσω ἔφη ΧΥ. ὃ φυλάξομεν αὐτά] ταῦτα φυλάξο- 
ὃν χ,  μοβὺ ὁπότεροι Δα. οὖν γῷ, ἴῃ ΕΠ οδὺ ὁποτεροιοῦν. 
ἡμεῖς ἐσόμεϑα 2. 8 ἀμφότεροι ταῦτα 2. 9.» ἐΐην το τιβε- 

βαία ΧΥ (μἰϑὶ αὰ ἃ βεβαίων ΟΕ), μόνως ἡ εἰρήνη βεβαία γέ- 
ψνοιτοὸ Ζ. 10 ἔλαβον καὶ ἔδοσαν 5. [ πάντες) ἀλλήλοις χ. 
11 ἀμφοτέρους οπι. Εἰ || συνετίϑεντο εἶναι Ε. 12) ἐπεργασίας] 
ἐνεργείας (Βρα εἰ τηϑῃ. τθ6. ἴῃ ὁ τησαίο) Β. 18 ἐπιμαχίαν Ε, 
συμμαχίαν ΧὮ, ἐπισυμμαχίαν 2. ᾿ δὲ οτι.  Πἰπά. [[ ποτέρους 52. 
4 γοβὺ ὁποτέρους Δαὰ οὖν χγ. [ οὖν ροβὺ μὲν οἵη. ΑΗ. 

11 ἐγένοντο ΧΥ, γεγένηντο 2. [] συνετείχιξόν τε] συνετειχίξοντο Ἐ' 
18 συνῆγον ΕΥ̓ (ἰπ Ἐ' εἰς 8. ν.). 20ὺ «ὁ κῦρος» 660. 
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λοις σφῶν πᾶσιν εὐκτὰ ταῦτα εἴη" εἰσὶ δέ τινες [τῶ 

Χαλδαίων] οἱ λῃξόμενοι ζῶσι καὶ οὔτ᾽ ἂν ἐπίσταιντι 

ἐργάξεσϑαι οὔτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰϑισμένοι ἀπὸ πολέμοι 

βιοτεύειν. ἀεὶ γὰρ ἐλήξοντο ἢ ἐμισϑοφόρουν. πολλά: 

κις μὲν παρὰ τῷ ᾿Ινδῶν βασιλεῖ, καὶ γὰρ, ἔφασαν 

πολύχρυσος ἁνήρ, πολλάκις δὲ καὶ παρ᾽ ᾿4στυάγει 

καὶ ὃ Κῦρος ἔφη, Τί οὖν οὐ καὶ νῦν παρ᾽ ἐμοὶ μι 
σϑοφοροῦσιν; ἐγὼ γὰρ δώσω ὅσον τις καὶ ἄλλος πλεῖ 

στον δήποτε ἔδωκε. συνέφασαν [οἱ], καὶ πολλούς γ' 
ἔσεσϑαι ἔλεγον τοὺς ἐθελήσοντας. ' 

Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω συνωμολογεῖτο. ὁ δὲ 

ρος ὡς ἤκουσεν ὅτι πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν πολλάκις οἱ Χαλ 

δαῖοι ἐπορεύοντο, ἀναμνησϑεὶς ὅτι ἦλϑον παρ᾽ αὐτοὶ 

κατασχεψόμενοι εἰς Μήδους τὰ αὐτῶν πράγματα κα 

ὥχοντο πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὰ ἐκείνωι 

κατίδωσιν, ἐβούλετο μαϑεῖν τὸν ᾿Ινδὸν τὰ αὑτῷ πὲ 
πραγμένα. ἤρξατο οὖν λόγου τοιοῦδε. Ὦ, ᾿Δρμένιε 

ἔφη. καὶ ὑμεῖς, ὦ Χαλδαῖοι, εἴπατέ μοι, εἴ τινα ἐγὲ 
τῶν ἐμῶν ἀποστέλλοιμι πρὸς τὸν ᾿Ινδόν, συμπέμψαιτ, 

ἄν μοι τῶν ὑμετέρων οἵτινες αὐτῷ τήν τε ὃδὸ 
ἡγοῖντο ἂν καὶ σεβδοδετσιαν ὥστε γενέσϑανι ἡμῖ' 

παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ ἃ ἐγὼ βούλομαι; ἐγὼ γὰρ χφήμ 

μὲν προσγενέσϑαι ἔτι ἂν βρυΐφι μον ἡμῖν, ὅπως ἔχι 

καὶ μισϑὸν ἀφϑόνως διδόναι οἷς ἂν δέῃ καὶ τι 

1 ταῦτ᾽ εὐκτά “. ||] [τῶν χαλδαίων] 6ρο. ῷ ἂν ἐπίσταιντ 
ΧΥ, ἐπίστανται 1. Η] δύναιντο! βούλοιντο Ἠοτοτάθη. Ί 
καὶ χγ. ὁ ὁ ἀνὴρ 2, ἀνὴρ γῦ. [| διύα πολλάκις δᾶά. καὶ ἢ 
9 οἱ ἀ6]. Θιπά. 10 ἐθελήσαντας ΧΕ 12 πολλάκις πρὸ 
τὸν ἰνδόν 75. 14 κατασχεψάμενοι οοαάᾶ.. οοΥ. ϑύθρδηα 
1Ὁ πρὸς] εἰς Χ. 16 ἐνδὸν τὰ] ἰδόντα Ε΄ [ αὐτῷ ΧΥ, ἑαυτῷ ’ 
19 ἀηΐθ τῶν 4. νῦν 2). [ ἀποστελλοίμην 4. 8320 τε οἵη. 
98 ὅπως ἂν Ξ Χχ. Ι 
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καὶ δωρεῖσϑαι τῶν συστρατευομένων τοὺς ἀξίους" 

τούτων δὴ ἕνεκα βούλομαι ὡς ἀφϑονώτατα χρήματα 

ἔχειν, δεῖσθαι τούτων νομίζων. τῶν δὲ ὑμετέρων ἡδύ 
μον φείδεσθαι φίλους γὰρ ὑμᾶς ἤδη νομίξζω᾽ παρὰ δὲ 

γοῦ Ἰνδοῦ ἡδέως ἂν λάβοιμι, εἰ διδοίη. ὁ οὖν ἄγγε- 
λος, ᾧ κελεύω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι καὶ συμπράκτο- 

ρας [γενέσϑαι)], ἐλϑὼν ἐκεῖσε ὧδε λέξει. ᾿ἘἜπεμψέ μὲ 
Κῦρος, ὦ Ἰνδέ, πρὸς σέ φησὶ δὲ προσδεῖσϑαι χρη- 
μάτων, προσδεχόμενος ἄλλην στρατιὰν οἴκχοϑεν ἐκ 

Περσῶν" καὶ γὰρ προσδέχομαι, ἔφη. ἣν οὖν αὐτῷ 
τέμψῃς ὁπόσα ὅοι προχωρεῖ, φησίν, ἢν ϑεὸς ἀγαϑὸν 

τέλος διδῷ αὐτῷ, πειράσεσϑαι ποιῆσαι ὥστε δὲ 
"ομέξειν καλῶς βεβουλεῦσϑαι χαρισάμενον αὐτῷ. ταῦτα 

ιὲν ὁ παρ᾽ ἐμοῦ λέξει. τοῖς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς αὖ 

ἰπιστέλλετε ὅ,τι ὑμῖν δοκεῖ συμφέρον εἷναι. καὶ ἢν 
ιὲν λάβωμεν, ἔφη. παρ᾽ αὐτοῦ, ἀφϑονωτέροις χρησό- 

εϑα᾽ ἢν δὲ μὴ λάβωμεν, εἰσόμεϑα ὅτι οὐδεμίαν αὐτῷ 

'ἄριν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται ἡμῖν ἐκείνου ἕνεκα πρὸς 

ὃ ἡμέτερον συμφέρον πάντα τίϑεσϑαι. ταῦτ᾽ εἶπεν ὃ 

ζῦρος, νομίξων τοὺς ἰόντας ᾿ρμενίων καὶ Χαλδαίων 

οἰαῦτα λέξειν περὶ αὐτοῦ οἷα αὐτὸς ἐπεϑύμει πάντας 

1 στρατευομένων αὺ. 3 δὴ] μὲν δὴ γ, δὴ μὲν Ο. 8. Ῥοβὺ 
ἴσϑαι δαὰ. καὶ Ο, δὲ γ. [| νομίξω .4}. || δὲ] μὲν ᾿ἀϑεηξυν. φεί- 
σϑαι ᾽ (Ε ἴῃ τηᾶῦρ. φαίνεται), φείδεσθαι φαίνεται χ, ἀπέχε- 
ϑαι φαίνεται “«. ὀ ἤδη] εἶναι Ὁ. 7 [γενέσϑαι] Ηατίπιδη. 
ἱ φασιν ΑΗ. | τέλος ἀγαϑόν χ. 12 διδῷ οοἀά, δῷ ὙΥΘΟΚΒοΥ- 
π, ̓  πειράσασϑαι σε Ε΄, πειρᾶσϑαί σε 1). {{ο ποιήσειν χΥ. [[ σὲ 
ω. α Ὁ. 18 χαρισάμενος Ζ 14 ἡμῶν τῇ 15 δοκεῖ 
μῳφέρον χ, συμφέρον δοκεῖ Ῥ, δοκεῖ σύμφορον Ε, σύμφορον 
κοίη 2. 17 αὐτῷ ρμοϑὺ εἰσόμεϑα ἐγϑηβρ. Ζ. 18. ὀφείλοιμεν 
᾿ ἕνεκεν « (86 Η οοΓ. -καὴ. 19. ἡμέτερον ἰπ τπᾶτσ. Εἰ, ἐκεί- 
υ ἴῃ ἰσχύι. [[ σύμφορον ΧΕ. 30 ἰόντας] ἰδιώτας Υ (ιὃ ΡαποίΒ 
ἑαγὶῦ οὐ ν 5. ν. Ἐν. 2] ἐπιϑυμεῖ 4. 
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ἀνθρώπους καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ. καὶ 
τότε μὲν δή, ὁπότε καλῶς εἶχε, διαλύσαντες τὴν σκητ- 
νὴν ἀνεπαύοντο. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραία ὅ τε Κῦρος ἔπεμπε τὸν ἄγγελον. 

ἐπιστείλας ὅσαπερ ἔφη καὶ ὁ ᾿Αρμένιος καὶ οἱ Χαλδαῖοι. 

συνέπεμπον οἣς ἱκανωτάτους ἐνόμιξον εἶναι καὶ συμ-᾿ 

πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν περὶ Κύρου τὰ προσήχοντα. ἐκ δὲ 
τούτου κατασχευάσας ὃ Κῦρος τὸ φρούριον καὶ φύ- 

λαξυν ἱχανοῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ 

αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον ὃν ὥετο Κυαξάρῃ ἂν μάλι-. 

στα χαρίσασϑαι, ἀπήενι συλλαβὼν τὸ στράτευμα ὅσον. 
τε ἦλϑεν ἔχων καὶ ὃ παρ᾽ ᾿Δρμενίων προσέλαβε, καὶ. 

τοὺς παρὰ Χαλδαίων εἷς τετρακισχιλίους, οὗ ᾧοντο, 

καὶ συμπάντων τῶν ἄλλων κρείττονες εἶναι. ὡς δ᾽ οὖν͵ 
κατέβη εἰς τὴν οἰκουμένην, οὐδεὶς ἔμεινεν ἔνδον ᾿᾽49- 
μενίων οὔτ᾽ ἀνὴρ οὔτε γυνή. ἀλλὰ πάντες ὑπήντων. 

ἡδόμενοι τῇ εἰρήνῃ καὶ φέροντες καὶ ἄγοντες ὅ,τι ἕχα- 

ὅτος ἄξιον εἶχε. καὶ ὁ ᾿Αρμένιος τούτοις οὐκ ἤχϑετο, 
οὕτως ἂν νομίζων καὶ τὸν Κῦρον μᾶλλον ἥδεσϑαι τῇ 

ὑπὸ πάντων τιμῇ. τέλος δὲ ὑπήντησε καὶ ἡ γυνὴ τοῦ, 

᾿Αρμενίου, τὰς ϑυγατέρας ἔχουσα χαὶ τὸν νεώτερον, 

ὑόν, καὶ σὺν ἄλλοις δώροις τὸ χρυσίον ἐκόμιξεν ὃ 
πρότερον οὐκ ἤϑελε λαβεῖν Κῦρος. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν, 

εἶπεν, Ὑμεῖς ἐμὲ οὐ ποιήσετε μισϑοῦ περιιόντα εὐερ- 

1 χαὶ δηΐθ λέγειν οὗ καὶ ἀκούειν οτηῃ. Ζ. 6 συνέπεμψαν, 
2 Ὀ1ηα. 8. παρασκευάσας ὃ κῦρος Ζε, ὃ κῦρος ἐπιτελέσας ΧΥ͂,. 
ΟΟΥΥ. ῬΟΡΡο. 1Π κατήει ε. [ τὸ ἕτερον στράτευμα ΖΦ. 14 ξυμ- 
πάντων Ο, || δ᾽ οὖν χε, δέ Υ. 1Ὁ καὶ οὐδεὶς ε. 90 ὑπὸ 

χρυσίον ΒΝ, τὸ χρυσίον καὶ Χ1). 98. λαβεῖν οὐκ ἤϑελ ε] 
ἰδὼν] λαβὼν 2ε. 
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» 2 ᾿ ΄ Ψ ἤ "»᾿ - ᾿ 7 
γετεῖν, ἀλλὰ σύ, ὦ γύναι, ἔχουσα ταῦτα τὰ χρήματα 

ἃ φέρεις ἄπιϑι, καὶ τῷ μὲν ᾿Αρμενίῳ μηκέτι δῷς αὐτὰ 
κατορύξαι, ἔχπεμψον δὲ τὸν σὸν ὑὸν ὡς κάλλιστα ἀπ᾽ 

αὐτῶν κατασχευάσασα ἐπὶ τὴν στρατιάν ἀπὸ δὲ τῶν 
λοιπῶν κτῶ καὶ σαυτῇ καὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ ταῖς ϑυγα- 

“τράσι καὶ τοῖς ὑοῖς ὅ,τι κεχτημένοι καὶ κοσμήσεσϑε 

κάλλιον καὶ ἥδιον τὸν αἰῶνα διάξετε εἰς δὲ τὴν γῆν, 

ἔφη, ἀρκείτω τὰ σώματα, ὅταν ἕχαστος τελευτήσῃ, 

καταχρύπτειν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν παρήλαυνεν" ὃ δ᾽ ᾽4ρ- 

᾿μένιος συμπρούπεμπε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνϑρωποι, 

ἀνακαλοῦντες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαϑόν᾽ 
καὶ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἕως ἐκ τῆς χώρας ἐξέπεμψαν. συναπ- 

ἔστειλε δ᾽ αὐτῷ ὁ ᾿Αρμένιος καὶ στρατιὰν πλείονα, ὡς 

εἰρήνης οἴχοι οὔσης. οὕτω δὴ ὃ Κῦρος ἀπήει κεχρη- 

ματισμένος οὐχ ἃ ἔλαβε μόνον χρήματα, ἀλλὰ πολὺ 

πλείονα τούτων ἑτοιμασάμενος διὰ τὸν τρόπον, ὥστε 

λαμβάνειν ὁπότε δέοιτο. καὶ τότε μὲν ἐστρατοπεδεύ- 

σατο ἐν τοῖς μεϑορίοις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸ μὲν στρά- 

τευμα καὶ τὰ χρήματα ἔπεμψε πρὸς Κυαξάρην" ὃ δὲ 
ψ' ἰγ 4 "»» Ξ Ὁ ὧν μ᾽ ἤ πλησίον ἦν, ὥσπερ ἔφησεν. αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνῃ 

καὶ Περσῶν τοῖς ἀρίστοις ἐϑήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχά- 

Ψψοιὲν ϑηρίοις καὶ εὐφραίνετο. 

1 τὰ χρήματα οι α. 23 μὲν οτχ. Ὁ, 8. γι . 8 ἔκπεμψε 
8 (ἔχπεψαι αρτ), ἔκπεμπε Α Πἰπά. [|| σὸν οι. Ζ. [ ἀπ᾽ αὐὖ- 

τῶν) ἁπάντων χΧΕ. 4 στρατείαν ΧΕ, 6 ροβῦ. καὶ οταὰ. Ὁ. ἢ 
κοσμήσεσϑε ΟἿ, κεκοσμήσεσϑε Π, κεκοσμημένοι ΖΕ οὔε. 8 ἔφη 
ἀρκείτω] ἐφ᾽ ἣν ἂν κείσϑω ΑΗε (ἀρκείσϑω ἘΠ τηᾶπ. τϑο.). 
θ παρήλασεν 28). [10 προύπεμπε Ε΄. ᾿ ἄλλοι] λοιποὶ ΑΗ:ε. 

καὶ ταῦτ᾽ ΟὮ, ταῦτα δὲ Ε. [|| ἐξέπεμψαν χΥ, ἀπῆν 1ε, 
ἀπῆλϑεν Ἠογποτάθη, ἀπήλασεν ϊοματάΒ 18 αὐτῷ καὶ 2ε. ἢ 
ὁ ᾿Δρμένιος σἸοβδοῖηα, 51 Ῥαπίαχίαϊ ογοαϊβ καὶ οἵἷχ. ἅξε. 
14 δὴ οοἀὰ 160 ἡτοιμασμένος 4. 17 λαβεῖν χ. ᾿' ἐστρατο- 
πεδεύσαντο χΈῈ. 19 τὰ οτω. Ζ. 1] ὅπου χγΥ. 

τῷ 0 
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᾿Επεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἷς Μήδους. τῶν χρημάτων ἔδωκ᾽ 
τοῖς ἑαυτοῦ ταξιάρχοις ὅσα ἐδόκει ἑκάστῳ ἱκανὰ εἶναι 

ὅπως καὶ ἐκεῖνοι ἔχοιεν τιμᾶν, εἴ τινας ἄγαιντο τῶ] 
δι᾽ Ὁ χάν; 7 δ ᾿ , 3 ὑφ᾽ ἑξαυτούς᾽ ἐνόμιξε γάρ, εἰ ἕκαστος τὸ μέρος ἀξιέ 
παινον ποιήδειξ, τὸ ὅλον αὐτῷ καλῶς ἔχειν. καὶ αὐτὸ! 

δὲ ὅ,τι που καλὸν ἴδοι εἷς στρατιάν, ταῦτα κτώμενοι 

ἐδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις, νομίζων ὅ,τι καλὸ! 

κἀγαϑὸν ἔχον τὸ στράτευμα, τούτοις ἅπασιν αὐτὸι 

κεχοσμῆσϑαι. ἡνίχα δὲ αὐτοῖς διεδίδου ὧν ἔλαβεν 
ἔλεξεν ὧδέ πως {φστὰςν εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιάρχω 

καὶ λοχαγῶν καὶ πάντων ὅσους ἐτίμα. ἄνδρες φίλοι 

δοκεῖ ἡμῖν εὐφροσύνη τις νῦν παρεῖναι, καὶ ὅτι εὐπο᾿ 

ρία τις προδγεγένηται χαὶ ὅτι ἔχομεν ἀφ᾽ ὧν τιμᾶν 
ἕξομεν οὃς ἂν βουλώμεϑα καὶ τιμᾶσϑαι ὡς ἂν ἕκα' 

στος ἄξιος ἧ. πάντως δὴ ἀναμιμνησκώμεϑα τὰ ποῖ 

ἄττ᾽ ἔργα τούτων τῶν ἀγαϑῶν ἐστιν αἴτια σκοπού 

μενον γὰρ εὑρήσετε τό τε ἀγρυπνῆσαι ὅπου ἔδει καὶ 
τὸ πονῆσαι καὶ τὸ σπεῦσαι καὶ τὸ μὴ εἶξαι τοῖς πο. 

λεμίοις. οὕτως οὖν χρὴ καὶ τὸ λοιπὸν ἄνδρας ἀγα: 

ϑοὺς εἶναι, γιγνώσκοντας ὅτι τὰς μεγάλας ἡδονὰς καὶ 

τἀγαϑὰ τὰ μεγάλα ἡ πειϑὼ καὶ ἡ καρτερία καὶ οἱ ἔϊ 
τῷ καιρῷ πόνοι καὶ κίνδυνοι παρέχονται. Ἵ 

Κατανοῶν δὲ ὃ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὸ 

2 ἑαυτοῦ ΧΥ, αὐτοῦ “. [ ὅσα] ὡς ΟἿ᾽ 9. εἶναι καὶ ὅπῶι 
4. [ εἴ τινας] εἴ τινες Η, οἴτινες 6. || ἄγοιντο ΧΥ͂ 4 ἑαυ 
τοῖς 2. ὅ ποιήσεις το] ποιήσαιτο ΖΦ. ἡ ἂν δηΐα αὐτῷ “ 
8 60085. [ ἕξειν ΠΙΟΒ ΓΒ ὁ καλὸν ἴδοι 61), ἴδοι καλὸν ΑἹ 
καλὸν ἴδοιεν (εἶδ. Ο) ΧΕΙ (86 ῥυΥηῦτη ν ἴῃ γᾶβ.), καλὸν ἴδοι θ1 
Ηυρσ. τοῦτο 2 })}]1πα. 4 διεδωρεῖτο 4. ἀεὶ οἵη. ΧΥ͂ 
10 «στὰς» εἰς 6ρο οὗ ΝΡ 1, 1. 11 ὄσους] οὺς γῦ, οπι. 
18. γεγένηται Ἐ' 1 ἄξιος ἢ] ἀξιώσῃ ΔΗ. || δὴ] δὲ χ. [| ἀγα - 
μιμνησκόμεϑα ΧΑΗ, ὅς 
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ματα οἱ στρατιῶται πρὸς τὸ δύνασϑαι στρατιωτι- 

ὺς πόνους φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ κατα- 

ρονεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δ᾽ ἦσαν τὰ προσ- 

ντα τῇ ἑαυτῶν ἕκαστοι ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πεί- 

εσϑαι δὲ τοῖς ἄρχουσιν ἑώρα πάντας εὖ παρεσχευασ- 

ἔγους. ἐκ τούτων οὖν ἐπεϑύμει τι ἤδη τῶν πρὸς 
γὺς πολεμίους πράττειν, γιγνώσκων ὅτι ἐν τῷ μέλ- 

᾿ν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆς καλῆς παρασκευῆς 

ἰλοιοῦταί τι. ἔτι δ᾽ ὁρῶν ὅτι φιλοτίμως ἔχοντες, ἐν 
ς ἀντηγωνίξοντο, πολλοὶ καὶ ἐπιφϑόνως εἶχον πρὸς 

λήλους τῶν στρατιωτῶν, καὶ τούτων ἕνεχα ἐξάγειν 

"τοὺς ἐβούλετο εἷς τὴν πολεμίαν ὡς τάχιστα, εἰδὼς 

« οἱ κοινοὶ κίνδυνοι φιλοφρόνως ποιοῦσιν ἔχειν τοὺς 

"μμάχους πρὸς ἀλλήλους, χαὶ οὐκέτι ἐν τούτῳ οὔτε 

ἴς ἐν ὅπλοις χοσμουμένοις φϑονοῦσιν οὔτε τοῖς δό- 

ς ἐφιεμένοις. ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπά- 
νται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους, νομίζοντες συνεργοὺς 

τοὺς τοῦ κοινοῦ ἀγαϑοῦ εἶναι. οὕτω δὴ πρῶτον 
ν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέταξεν ὡς ἐδύνατο 

λλιστά τε καὶ ἄριστα, ἔπειτα δὲ συνεχάλεσε μυρι- 

ους χαὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους καὶ λοχαγούς. 

τοι γὰρ ἀπολελυμένοι ἦσαν τοῦ καταλέγεσϑαι ἐν 
ἰς ταχτικοῖς ἀριϑμοῖς, καὶ ὁπότε δέοι ἢ ὑπακούειν 

στρατηγῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὧς οὐδὲν ἄν- 

ἴον κατελείπετο, ἀλλὰ δωδεκαδάρχοις καὶ ἑξαδάρχοις 

ἃ καταφρονεῖν} φρονεῖν κατὰ 2. 4 ἕχαστος Χὺ. 0 ἤδη] 
π. 11 τούτων τοι δος, τούτων δὲ 2, τῶνδε ΧΥ͂. 
ἀπολειμμένοι Ἐἰ τηδη. το. (ΓΙ ἀπολελυμένοι). ἦσαν δπΐο ἐν 
ΒΡ. ΧΥ || καταδεδέσϑαι Υ οὗ (ααἱ ἴὰ τηᾶτο. δαα. λέγεσϑ'αι) 
καταλέγεσϑαι δεδέσϑαι Ε. 834 τῶν στρατηγῶν Ζζ.Ὀ 20 κατ- 
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πάντα τὰ καταλειπόμενα διεκοσμεῖτο. ἐπεὶ δὲ συνῆλ- 
ϑον οἱ ἐπικαίριοι, παράγων αὐτοὺς ἐπεδείκνυέ τε αὐ- 

τοῖς τὰ καλῶς ἔχοντα καὶ ἐδίδασκεν ἧ ἕχαστον ἰδχυ- 

ρὸν ἦν τῶν συμμαχικῶν. ἐπεὶ δὲ κἀκείνους ἐποίησεν 

ἐρωτιχῶς ἔχειν τοῦ ἤδη ποιεῖν τι, εἶπεν αὐτοῖς νῦν 

μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάξεις καὶ διδάσκειν ἕκαστον 

τοὺς ἑαυτοῦ ἅπερ αὐτὸς ἐκείνους, καὶ πειρᾶσϑαι 

ἐπιϑυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύεσϑαι, ὅπως εὖ- 

ϑυμότατα πάντες ἐξορμῷντο, πρὼ δὲ παρεῖναι ἐπὶ τὰς 

Κυαξάρου ϑύρας. τότε μὲν δὴ ἀπιόντες οὕτω πάντες 

ἐποίουν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν οἵ 

ἐπικαίριοι ἐπὶ τὰς ϑύρας. σὺν τούτοις οὖν ὁ Κῦρος 

εἰσελθὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 

Οἶδα μέν, ἔφη, ὦ Κυαξάρη, ὅτι ἃ μέλλω λέγειν σοὶ 
πάλαι δοκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν ἀλλ᾽ ἴσως αἰσχύνῃ 
λέγειν αὐτά, μὴ δοκῇς ἀχϑόμενος ὅτι τρέφεις ἡμᾶς 

ἐξόδου μεμνῆσϑαι. ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπᾷς, ἐγὼ λέξω 
καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμῖν γὰρ δοκεῖ πᾶσιν, 

ἐπείπερ παρεδκευάόσμεϑα, μὴ ἐπειδὰν ἐμβάλωσιν οἱ 

πολέμιοι εἰς τὴν σὴν χώραν, τότε μάχεσϑαι, μηδ᾽ ἐν 

τῇ φιλίᾳ καϑημένους ἡμᾶς ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἱἰέναν ὡς 

τάχιστα εἷς τὴν πολεμίαν. νῦν μὲν γὰρ ἐν τῇ σῇ 

χώρᾳ ὄντες πολλὰ τῶν σῶν σινόμεϑα ἄκοντες" ἣν δ᾽ 
εἷς τὴν πολεμίαν ἴωμεν, τὰ ἐκείνων κακῶς ποιήσομεν 

1 λειπόμενα Χ. ῶ ἐπίκουροι Ἀ γρ. [[ ἐπεδείκνυέ τε αἴ, ἐπ- 
εδεικνύετο γῷ, ἐπεδείκνυεν Ε. 7: ροβϑῦ πειρᾶσϑαι δα. αὐτοὺς 
ἘΝ: 8 ἐμβάλλειν «. 9 παρεῖναι πάντας ἐπὶ χι 10 πάντες 
Οἵα. ΧΥ. 12 ἐπίκουροι 4. τὰς ϑύρας ΧΥ, ϑύραις 4. [Π οὖν 
Οἵη. χ. 18 ἐλθὼν 4Ε. [[ ἤρξατο γ, ἤρχετο οοῦ. 1ὅ ἤ οἵα 2). 
16 αὐτὰ γ, ταῦτα οϑθὕ. 15 ρυ]υ5 καὶ Οτη. Υ. 19 ἐπείπερ) 
ἐπεὶ 2. 29. χώρᾳ] πόλει Ἐς, αἰσαμμαὰθ α6]. ποκα αὖ ρ]οβ- 
ΒΘΙΏδ'. 24 ποιήσωμεν 
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ἡδόμενοι. ἔπειτα νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις πολλὰ 

δαπανῶν, ἣν δ᾽ ἐχστρατευσώμεϑα, ϑρεψόμεϑα ἐκ τῆς 

πολεμίας. ἔτι δὲ εἰ μὲν μείξων τις ἡμῖν ὃ χίνδυνος 

ἔμελλεν εἶναι ἐκεῖ ἢ ἐνθάδε, ἴσως τὸ ἀσφαλέστατον 

ἦν αἱρετέον. νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐκεῖνοι ἔσονται, ἐάν τε 

ἐνθάδε ὑπομένωμεν ἐάν τε εἷς τὴν ἐκείνων ἰόντες 

ὑπαντῶμεν αὐτοῖς ἴσον δὲ ἡμεῖς ὄντες μαχούμεϑα, 

ἤν τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὐτοὺς δεχώμεϑα ἤν τε ἐπ᾽ 

ἐκείνους ἰόντες τὴν μάχην συνάπτωμεν. πολὺ μέντοι 

ἡμεῖς βελτίοσι καὶ ἐρρωμενεστέραις ταῖς ψυχαῖς τῶν 

στρατιωτῶν χρησόμεϑα, ἣν ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς 

χαὶ μὴ ἄκοντες δοκῶμεν δρᾶν τοὺς πολεμίους᾽ πολὺ 

δὲ κἀχεῖνοι μᾶλλον ἡμᾶς φοβήσονται, ὅταν ἀκούσωσιν 
ὅτι οὐ φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴκοι καϑήμενοι. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ αἰσϑανόμεϑα προσιόντας. ἀπαντῶμέν τε 

αὐτοῖς. ἵν᾽ ὡς τάχιστα συμμείξωμεν, καὶ οὐκ ἀναμέ- 

ψομὲν ἕως ἂν ἡ ἡμετέρα χώρα κακῶται, ἀλλὰ φϑά- 

νοντες ἤδη δηοῦμεν τὴν ἐκείνων γῆν. καίτοι, ἔφη, εἴ 

τι ἐκείνους μὲν φοβερωτέρους ποιήσομεν, ἡμᾶς ὃ᾽ 

᾿ς αὐτοὺς ϑαρραλεωτέρους, πολὺ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεο- 

᾿ ψΨέχτημα νομίζω, καὶ τὸν κίνδυνον οὕτως ἡμῖν μὲν 

ἐλάττω λογίζομαι, τοῖς δὲ πολεμίοις μείξω. πολὺ γὰρ 

μᾶλλον, (ὡς) καὶ ὃ πατὴρ ἀεὶ λέγει καὶ σὺ φὴς καὶ 

1 ρμοβὺ ἔπειτα δαἃ δὲ ν. ᾿ μὲν δὴ σὺ Ὁ. 3 ἐκστρατευώμεϑα 
200. ὃ μείζων τις ἡμῖν ὁ (οτα. Ὠ) κίνδυνος ἔμελλεν Ογ, μείζων 
ὁ κίνδυνός τις ἡμῖν ἔμελλεν Ἐ;, μείξων τις “κίνδυνος ἔμελλεν 
»" 2. 4 ἀσφαλέστερον σ. 5 ἣν ἂν αἱρετέον ΧΥ͂, εἶναι 
ἡτέον “5, ὁοοὐτ. ΠΙπά. 8 ἤντε... ἤντε 5. 8. ἐπίοντες αὐτοῖς 
μαχώμεϑα Ζ. 10 ἡμεῖς μὲν ΑΗ. 19 ὁρᾶν δοκῶμεν 2 
οἴωνται, 11} 14 οὐ χγ, οὐχ ὡς χ, [10 ἀναμένωμεν 

19 ποιήσωμεν ΑΟΘΕ. 30 ἑαυτοὺς Ε. 9292. πολεμίοις 
δὲ Ἐ᾿ΠῚΠ γὰρ] ἂν “, δὴ Ξαιρρθ. 38 ροβὺ μᾶλλον ααά. ϑαρρήσομεν 
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- 

τ Ν,): δὴ ᾿ 

οἱ ἄλλοι δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν, [ὡς] αἱ μάχαι κρίνονται 

μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις. ὃ 

μὲν οὕτως εἶπε. Κυαξάρης δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿᾽4λλ᾽ ὅπως 

μὲν, ὦ Κῦρε καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ ἄχϑομαι τρέ- 

φῶν ὑμᾶς μηδ᾽ ὑπονοεῖτε᾽ τό γε μέντοι ἱέναι εἷς τὴν 

πολεμίαν ἤδη καὶ ἐμοὶ δοκεῖ βέλτιον εἷναι πρὸς πάντα. 
᾿Επεὶ τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁμογνωμονοῦμεν, συδσκευ- 

αξώμεϑα καὶ ἣν τὰ τῶν ϑεῶν ἡμῖν ϑᾶττον συγκχαταινῇ, 

ἐξίωμεν ὡς τάχιστα. 

Ἔκ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συδσκχευά-᾿ 
ζεσϑαι᾿ ὁ δὲ Κῦρος ἔϑυε πρῶτον μὲν Ζὶ βασιλεῖ, 

ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς καὶ ἠτεῖτο ἵλεως καὶ 

εὐμενεῖς ὄντας ἡγεμόνας γενέσϑαι τῇ στρατιᾷ καὶ πα-᾿ 

ραστάτας ἀγαϑοὺς καὶ συμμάχους καὶ συμβούλους τῶν 

ἀγαϑῶν. συμπαρεκάλει δὲ καὶ ἤρωας γῆς Μηδίας 

οἰκήτορας καὶ κηδεμόνας. ἐπεὶ δ᾽ ἐκαλλιέρηδσέ τε καὶ 
ἀϑρόον ἦν αὐτῷ τὸ στράτευμα πρὸς τοῖς ὁρίοις, τότε, 
δὴ οἰωνοῖς χρησάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολε-. 

μίαν. ἐπεὶ δὲ τάχιστα διέβη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ καὶ Γῆν. 
ἱλάσκετο χοαῖς καὶ ϑεοὺς ϑυσίαις καὶ ἥρωας ᾿Ασσυρίας. 

οἰκήτορας εὐμενίζετο. ταῦτα δὲ πονήσας αὖϑις ἁΙὴὶ 

πατρῴῳ ἔϑυε, καὶ εἴ τις ἄλλος ϑεῶν ἀνεφαίνετο, οὖὐ- 
Ἅτκ 9 93 το 

δενὸς ἠμέλει. ἢ ' 

ΒΙΟματά5, ὃ Ἡοτ]οῖη, ὡς Ηδγίτηδῃ. ᾿ οοτητηῶ ροβὺ φῇς ἀΘΙ6ΥΊ. 
1 δὲ πάλιν πάντες χ. ὀ γροϑὺ ὁμολογοῦσιν ᾿τπΐογραπχὶ, [ὧς] 
Ηαδγίμηδη. 4 ὑμᾶς τρέφω νζΖ. ἴ συσχευασώμεϑα χ. 10 εἰπὼν ΧΥ͂. 
11 δὲ οἵη. ΧΥ. 12 καὶ ἠτεῖτο ΧΥ, οὺς ἡγεῖτο 2, 6]. Τ΄πΟΚΘ6. 

ταϑη. [ γίνεσϑαι ΧΥ. 1 γῆς] τῆς “4.  μηδείας γῦ. [6 ἡγε. 
μόνας χ. ᾿ὀδὲ (δ᾽ ἐ- ΗῚ καλλιέρησαν (-σέ Χ) 2χ. ϊ τε Οἱ. Ζ. 
18 ἐνέβαλλεν Ἐ.. 20 ϑυσίαις ϑεοὺς χ. 99 ἐφαίνετο γύ. 
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᾿Επεὶ δὲ ταῦτα καλῶς εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς 3 

προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύσαντο, 

τοῖς δ᾽ ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλλοντο 

πολλὴν καὶ παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μετα- 

στρατοπεδευόμενοι καὶ ἔχοντες ἄφϑονα τὰ ἐπιτήδεια 

καὶ δῃοῦντες τὴν χώραν ἀνέμενον τοὺς πολεμίους. 

ἡνίκα δὲ προσιόντες ἐλέγοντο οὐχέτι δέχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν 

ἀπέχειν, τότε δὴ ὃ Κῦρος λέγει, Ὦ Κυαξάρη, ὥρα δὴ 
ἀπαντᾶν χαὶ μήτε τοῖς πολεμίοις δοχεῖν μήτε τοῖς 

ἡμετέροις φοβουμένους μὴ ἀντιπροσιέναι, ἀλλὰ δῆλοι 

ὦμεν ὅτι οὐχ ἄκοντες μαχούμεϑα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα συν- 
ἔδοξε τῷ Κυαξάρῃ, οὕτω δὴ συντεταγμένοι ἀεὶ προη- 
δόσαν τοσοῦτον καϑ' ἡμέραν ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς καλῶς 

δὲ νύχτωρ οὐκ ἔχαιον ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἔμπροσϑεν 

μέντοι τοῦ στρατοπέδου ἔχαιον, ὅπως ὁρῷεν μὲν εἴ 

τινὲς νυχτὺς προσίοιεν διὰ τὸ πῦρ. μὴ ὁρῷῶντο δ᾽ 

ὑπὸ τῶν προσιόντων. πολλάκις δὲ καὶ ὄπισϑεν τοῦ 

στρατοπέδου ἐπυρπόλουν ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων. 

ὥστ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ κατάσκοποι ἐνέπιπτον εἰς τὰς προ- 

φυλακὰς αὐτῶν, διὰ τὸ ὄπισϑεν τὰ πυρὰ εἶναι ἔτι 
πόρρω τοῦ στρατοπέδου οἰόμενοι εἶναι. 

Οἱ μὲν οὖν ᾿Αἀσσύριοι χαὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπειδὴ 

1 ταῦτα (πάντα Ἐ) καλῶς εἶχεν Χ), καλῶς ταῦτα εἶχεν 2 
ταῦτα ἐποίησαν Ἐϊ. τοῖς μὲν πεζοῖς ΟἿ. 2 προσαγαγόντες 
ΑΗ. || οὐ οἵα. γυῦ. ᾿ ἐστρατοπεδεύοντο 2. ὃ ποιήσαντες γῦ. ἢ 
περιεβάλοντο Ἐ ϑαϊᾶ. 4 δὲ] δὴ ΑἩ. 7 ἰόντες χγ. 9. ἀπαν- 
τῶν] ἀπατᾶν ΟΥ̓ (ν 5. ν. ), ἐξαπαντᾶν ΑΉἩ. ἐξαπατᾶν (ὁ 6Ε. 

φοβουμένοις ΟΥ (-ους. Β8ρᾷ ὃ ἴῃ γῶ8. Ἐδ. 19. ἀεὶ συντε- 
'ταγμένοι Ὁ, συντεταγμένοι 2. προσήεσαν ΧΥ. 17 προίοιεν Υ. 
18. ὄπιϑε Ερι. 291 ἔτι] ἐπὶ 5. 99 πρόσω 2. 58 ἐπειδὴ ΧΥ. 
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ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο, τάφρον 

περιεβάλλοντο, ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιουσιν οἱ βάρβαροι ᾿ 

[βασιλεῖς], ὁπόταν στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλ- 

λονται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν᾽ ἴσασι γὰρ ὅτι. 

ἱππικὸν στράτευμα ἐν νυκτὶ ταραχῶδές ἐστι καὶ δύσ- 

χρηόστον ἄλλως τὲ καὶ βάρβαρον. πεποδισμένους γὰρ 

ἔχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτναις. καὶ εἴ τις ἐπ᾿ 

αὐτοὺς ἴοι. ἔργον μὲν νυχτὸς λῦσαι ἵππους, ἔργον δὲ 

χαλινῶσαι, ἔργον δ᾽ ἐπισάξαι, ἔργον δὲ ϑωρακίσασϑαι.. 

ἀναβάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων ἐλάσαι διὰ τοῦ στρατοπέδου. 

παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων δὴ ἕνεκα πάντων καὶ 

οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα περιβάλλονται. καὶ. 

ἅμα αὐτοῖς δοχεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι ἐξουσίαν παρ-᾿ 
ἔχειν ὅταν βούλωνται μάχεσϑαι. τοιαῦτα μὲν δὴ ποι-᾿ 

οὔντες ἐγγὺς ἀλλήλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προσιόντες. 

ἀπεῖχον ὅσον παραδάγγην, οἱ μὲν ᾿Ασσύριοι οὕτως 

ἐστρατοπεδεύοντο ὥσπερ εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ, 
μὲν καταφανεῖ δέ, ὃ δὲ Κῦρος ὡς ἐδυνατο ἐν ἀφα- 

νεστάτῳ, κώμας τε καὶ γηλόφους ἐπίπροσϑεν πονησά-᾿ 

μενος. νομίζων πάντα τὰ πολέμια ἐξαίφνης δρώμενα 

φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις εἶναι. καὶ ἐκείνην μὲν τὴν 

νύχτα ὥσπερ ἔπρεπε προφυλακὰς ποιησάμενοι ἑκάτεροι 

ἐκοιμήϑησαν. 

1 τὸ στράτευμα Ο10. ᾿ ἐγίγνοντο 4. 2 περιεβάλοντο 3 
9. [βασιλεῖς] Θρο. ὁπόταν ΧΥ, ὅπου ἂν 2. [ στρατοπεδεύοντα, 
ΑΘΉΗρτν Ερτ. ὅ δύσοιστον «. Θ ἄλλως τε οἵα Ζ.  πεποδισμένους 
τε γὰρ Ζ. 9. δ᾽ ἐπιϑωρακίσασϑαι ΧΥ. 10 ἀναβάντα ΧΕ. 
ἵππον «ἴ, ἱππέων Ἐϊ. ᾿ τοῦ οἴῃ. Ζ. [ « ταραττομένου» στρατο, 
πέδου Μ. Ὁ. Ρ. Βομχηηταί. 14 μὴ μάχεσϑαι γῸ. 19 γεωλό 
φους οο6ά. 20 πολεμικὰ γΟ. 22 ἔπρεπε] ἔμπροσϑεν 
(586 ἴπ 6 ὁοΥ7.). ᾿ φυλακὰς προποιησάμενοι «. ᾿ὶ ἑκατέροις Ἐ'. 
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Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ μὲν ᾿Ασσύριος καὶ ὃ Κροῖσος καὶ 39 

οἱ ἄλλοι ἡγεμόνες ἀνέπαυον τὰ στρατεύματα ἐν τῷ 

ἐχυρῷ Κῦρος δὲ καὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περι- 

ἔμενον, ὡς εἰ προσίοιεν οἱ πολέμιοι, μαχούμενοι. 

ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἱ πολέμιοι ἔχ 5 

τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην ποιήσοιντο ἐν ταύτῃ τῆ 

ἡμέρᾳ, ὁ μὲν Κυαξάρης καλέσας τὸν Κῦρον καὶ τῶν 

ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιάδε᾽ ΖΙοχεῖ μοι, ἔφη, 30 

ὦ ἄνδρες. ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμένοι οὕτως 
ἱέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν καὶ δηλοῦν ὅτι ϑέλο- τὸ 

μὲν μάχεσϑαι. οὕτω γάρ, ἔφη, ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν 

ἐχεῖνοι,. οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον ϑαρρήσαντες ἀπίασιν, 

οἱ δὲ πολέμιοι τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φο- 

βήσονται. τούτῳ μὲν οὕτως ἐδόκει. ὃ δὲ Κῦρος. ΜΜη- 81 

δαμῶς. ἔφη. πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κυαξάρη, οὕτω ποι- 15 

ἤσωμεν. δἰ γὰρ ἤδη ἐχφανέντες πορευσόμεϑα, ὡς σὺ 

χελεύεις. νῦν τὲ προσιόντας ἡμᾶς οἱ πολέμιοι ϑεάδον- 

ται οὐδὲν φοβούμενοι. εἰδότες ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἶσι 

τοῦ μηδὲν παϑεῖν. ἐπειδόν τὲ μηδὲν ποιήσαντες 

ἀπίωμεν. πάλιν καϑορῶντες ἡμῶν τὸ πλῆϑος πολὺ 50 

ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν χαταφρονήσουσι, χαὶ αὔριον 

ἐξίασι πολὺ ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις. νῦν δ᾽, 892 

1 δηΐο κροῖσος ΟἿ. Υ. ὦ ἄλλοι (βῖπο οἷ) Ε. 8. περι- 
ἔμενον οἴη. ΑἮΗ. 6 ποιήσαιντο Ἐ. ἐν οἴη. ΧΥ͂. 7 τῶν 
ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ΑΗ, τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιρίους ΧῈ, 
τοὺς ἄλλους τῶν ἐπικαιρίων α, πάντας τοὺς ἐπικαιρίους 10. 
8 ἔφη οὔι. 6Η. 11 ἐὰν ΖΦ, ἐπειδὰν ΧΙ), ἐπεὶ ἐὰν Ε΄. Π ἀντ- 

εξίωσιν χ. 12 ϑαρρήσουσιν ΧὮ. [ἀπιᾶσιν ἃ, ἐπιᾶσιν ΑῊἩ, 
ν ἅπασιν χΧΥ (ἀν ρῬυποίϊθ ποίαν! οὐ ἀπιᾶσιν οοττ. ἢ. 18 οἱ 

πολέμιοι δὲ 2. " τόλμην ΑΗ. || φοβηϑήσονται οοἀά. 14 γροβὲ 
| μὲν οὐ. δὴ ΧΙ}. ἔφη μηδαμῶς χγ. 1 ὦ κυαξάρη δηΐε πρὸς 

᾿ ἔπβηβρ. Ε.Ό 106 ὡς Ε' ἰπ ταβ., ὗ Χ. 91] τοῦ οἵα. Ε΄. 99. ἐξιᾶσι 20. 
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ἔφη; εἰδότες μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ δρῶντες δὲ ἡμᾶς, 

εὖ τοῦτο ἐπίστω, οὐ καταφρονοῦσιν, ἀλλὰ φροντίξουσι 

τί ποτε τοῦτ᾽ ἔστι, καὶ διαλεγόμενοι περὶ ἡμῶν ἐγῴδ᾽ 

ὅτι οὐδὲν παύονται. ὅταν δ᾽ ἐξίωσι, τότε δεῖ αὐτοῖς 

ἅμα φανερούς τὲ ἡμᾶς γενέσϑαι καὶ ἱέναι εὐϑὺς ὁμόδε, 

εἰληφότας αὐτοὺς ἔνϑα πάλαι ἐβουλόμεϑα. λέξαντος 

δ᾽ οὕτω Κύρου συνέδοξε ταῦτα καὶ Κυαξάρῃ καὶ τοῖς 

ἄλλοις. καὶ τότε μὲν δειπνοποιηδσάμενοι καὶ φυλακὰς 

χαταστησάμενοι καὶ πυρὰ πολλὰ πρὸς τῶν φυλακῶν 

καύσαντες ἐκοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ Κῦρος 

μὲν ἐστεφανωμένος ἔϑυε, παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς 

ΞΕ, 

--».:--τὸ 

ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστεφανωμένοις πρὸς τὰ ἱερὰ παρ- 

εἴναι. ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ ϑυσία, συγκαλέσας αὐτοὺς 

ἔλεξεν, ᾿άνδρες. οἱ μὲν ϑεοί, ὡς οἵ τε μάντεις φασὶ 

καὶ ἐμοὶ συνδοκεῖ, μάχην τ᾽ ἔσεσϑαν προαγγέλλουσι, 

καὶ νίκην διδόασι καὶ σωτηρίαν ὑπισχνοῦνται ἐν τοῖς 

ἱεροῖς. ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν παραινῶν ὁποίους τινὰς χρὴ. 

εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε αἰσχυνοίμην ἄν οἷδα γὰρ ὑμᾶς, 
ταῦτα ἐπ᾽ ἴσης ἐμοὶ ἐπισταμένους καὶ μεμελετηχότας 

καὶ ἀκούοντας διὰ τέλους ἅπερ ἐγώ, ὥστε καὶ ἄλλους. 

ἂν εἰχότως διδάδσκοιτε. τάδε δὲ εἰ μὴ τυγχάνετε, 

8 ἐγῷδ᾽ Ἢ ὁοτν. (ἐγὼ δ᾽ ΑΉρτ, ἐγὼ οἶδ᾽ Ὁ), εὖ οἵδ᾽ χα, 
ἐγὼ εὖ οἶδ᾽ Ἐ. 4 δεῖν χγά. 7 καὶ ταῦτα ΧΥ. 9 πρὸ 
τῶν φυλάκων Ἐ. [1 δοκεῖ χ. ||] τ᾽ οτη. Ζ. [ παραγγέλλουσι Ζ, | 
προαγγέλουσι ᾿. 10 προυπισχνοῦνται ΧΥ. 17 μὲν οτὰ. χΑ. [} 
ποίους 4. 18 ροϑῦ τοιῷδε δα, κἂν 2. 19 ταῦτα ἐπ᾽ ἴσης 
ἐμοὶ Ὁ (ἐπίσης ἐμοὶ ταῦτα ἘΠ, ταῦτα ἐμοὶ γ, ταῦτα “. καῇ], 
τε καὶ 1), καὶ ταῦτα ΧΥ. 20 καὶ] τε καὶ Ε΄. [|| ἀκούοντας] 
ἀκηκοότας καὶ ἀκούοντας ΧΥ͂ Ῥαπύαζί 68, ἀσκοῦντας Ηδτνγοσάθι,, 
ἠσκηκότας ἘΒΙΟΠατάΒ. [ἅπερ Υ, οἷάπερ 4, ὥσπερ Χ. Ι ἅπερ ἐγὼ, 
46]. Ῥαηΐαι 685. 21] καὶ ΧΕ, κἂν δῦ, Ι εἰκότως ἂν “, εἶκό- 
τως Ὁ. { Ῥαπούυτη ροβὺ τάδε ῬΟΒ. Υ, ΟἸἢΪΠ0 οἴ. Ζ. [} δὲ εἶ ἃ 
εἰ κί ον δὲ 2). 
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κατανενοηχότες. ἀχούσατε᾽ οὃς γὰρ νεωστὶ συμμάχους 36 

τε ἔχομεν καὶ πειρώμεϑα ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοίους ποιεῖν, 

τούτους δεῖ ἡμᾶς ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ οἷς τε ἐτρεφόμεϑα 
ὑπὸ Κυαξάρου, ἅ τε ἠσκοῦμεν, ἐφ᾽ ἅ τὲ αὐτοὺς 
παρακεκλήχαμεν, ὧν τε ἄσμενοι ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν Ὁ 

ἔφασαν ἔσεσϑαι. καὶ τοῦτο δ᾽ αὐτοὺς ὑπομιμνήόσκετε 81 

ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα δείξει ὧν ἕχαστός ἐστιν ἄξιος. ὧν 
γὰρ ἂν ὀψιμαϑεῖς ἄνϑρωποι γένωνται, οὐδὲν ϑαυμα- 

στὸν εἴ τινες αὐτῶν καὶ τοῦ ὑπομιμνήσκοντος δέοιντο, 

ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν εἰ καὶ ἐξ ὑποβολῆς δύναιντο ἄνδρες τὸ 
ἀγαϑοὶ εἶναι. καὶ ταῦτα μέντοι πράττοντες ἅμα καὶ 88 

ὑμῶν αὐτῶν πεῖραν λήψεσϑε. ὁ μὲν γὰρ δυνάμενος 

ἐν τῷ τοιῷδε καὶ ἄλλους βελτίους ποιεῖν εἰκότως ἂν 

ἤδη καὶ ἑαυτῷ συνειδείη τελέως ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὥν, ὁ 

ὃὲ τὴν τούτων ὑπόμνησιν αὐτὸς μόνος ἔχων καὶ 15 

τοῦτ᾽ ἀγαπῶν, εἰκότως ἂν ἡμιτελῆ αὑτὸν νομίζοι 

τούτου δ᾽ ἕνεχα οὐκ ἐγώ, ἔφη, αὐτοῖς λέγω, ἀλλ᾽ 

ὑμᾶς κελεύω λέγειν, ἵνα καὶ ἀρέσκειν ὑμῖν πειρῶνται" 

ὑμεῖς γὰρ καὶ πλησιάξετε αὐτοῖς ἕχαστος τῷ ἑαυτοῦ 

μέρει. εὖ δ᾽ ἐπίστασϑε ἕως ἂν ϑαρροῦντας ὑμᾶς αὐὖὐ- 30 

τοὺς ἐπιδεικνύητε, καὶ τούτους καὶ ἄλλους πολλοὺς 

οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ϑαρρεῖν διδάξετε. τέλος εἶπεν 40 
ἀπιόντας ἀριστᾶν ἐστεφανωμένους καὶ σπονδὰς ποι- 

1 γὰρ ἡμεῖς Ο, γὰρ ἡμῖν Ἐ.. ὃ τούτους δεῖ ἡμᾶς (ὑμᾶς Ἐ)) 
ΧΥ, τούτους δὲ ἡμᾶς δεῖ 2. ὅ παρακεκλημένων 2. [ἡ ὧν τε 
ϑομποίάον, ὥστε ΧΥ, τε Ζ. 6 ἔφασαν ἡμῖν 4. [ τούτου ΟΕ. 
ἢ ἥδε] ἤδη ΧΕ. ἡ οι. ΧΒΡΑΗ. [|| ἄξιός ἐστιν ΧΕ, ἄξιος 
ἕχαστός ἐστιν Ὁ. 8 ἄνθρωποι ὀψιμαϑεῖς Χγ. 9. ὑπομνήσοντος 
δέονται χυ. [10 δύναιντ᾽ ἂν «. [12 λήψεσϑαι ΑΗ. 414 καὶ 
οἵη. 2Ζ, 14 τελέως 2, τέλειος 1). 16 αὐτόν οοἀά. [|| ἕνεκεν Ὁ. 
30 εὖ] εἰ Εἰ. || ἐπίστασϑε ἔφη Υ. || ἕως ἂν χΥ, ὡς ἣν 2. 90 ροϑὺ 
᾿δδαρροῦντας δ. τούτοις 2. 
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΄ δ, ᾿ , 3 »: ,ὔ ᾿ 
ησαμένους ἥκειν εἰς τὰς τάξεις αὐτοῖς στεφάνοις. ἐπεὶ 

δὲ οὗτοι ἀπῆλϑον, αὖϑις τοὺς οὐραγοὺς προσεκάλεσε, 
καὶ τούτοις τοιάδε ἐνετέλλετο. 

ἄνδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ τῶν ὁμοτίμων γεγόνατε 

καὶ ἐπιλελεγμένοι ἐστέ, οἱ δοκεῖτε τὰ μὲν ἄλλα τοῖς 
; 5 - 5... ς ῃ 

κρατέστοις ὅμοιον εἶναι, τῇ δ᾽ ἡλικίᾳ καὶ φρονι- 

μώτεροι. χαὶ τοίνυν χώραν ἔχετε οὐδὲν ἧττον ἔντιμον 

τῶν πρωτοστατῶν᾽ ὑμεῖς γὰρ ὄὕπισϑεν ὄντες τούς τ᾽ 

ἀγαϑοὺς ἂν ἐφορῶντες καὶ ἐπιχελεύοντες αὐτοῖς ἔτι 
χρείττους ποιοῖτε. καὶ εἴ τις μαλακίζοιτο, καὶ τοῦτον ᾿ 

ὁρῶντες οὐκ ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. συμφέρει δ᾽ ὑμῖν, 

εἴπερ τῷ καὶ ἄλλῳ. τὸ νικᾶν χαὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ ἡ 

διὰ τὸ βάρος τῆς στολῆς. ἂν δ᾽ ἄρα ὑμᾶς χαὶ οἱ 

ἔμπροσϑεν ἀνακαλοῦντες ἕπεσϑαν παρεγγυῶσιν, ὑπ- 
αχούετε αὐτοῖς, καὶ ὅπως μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡἧττη- 

ϑήσεσϑε, ἀντιπαρακελευόμενοι αὐτοῖς ϑᾶττον ἡγεῖσϑαν, 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ἀπιόντες, ἔφη, ἀριστήσαντες 
ἥκετε καὶ ὑμεῖς σὺν τοῖς ἄλλοις ἐστεφανωμένοι ἐς 

τὰς τάξεις. οὗ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον ἐν τούτοις ἦσαν" 

οἱ δὲ ᾿“σσύριοι καὶ δὴ ἠριστηκότες ἐξῇσάν τε ϑρασέως 

χαὶ παρετάττοντο ἐρρωμένως. παρέταττε δὲ αὐτοὺς 

αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρελαύνων καὶ τοιάδε, 

παρεκελεύετο. Ἰ 

2 δὲ οὗτοι ΧΥ) δ᾽ 4.  αὖϑις] αὐτοὺς Ζ. 3: τούτοις αὖ 
τοιάδε ἔλεξε ΧΥ ὃ ἀπειλεγμένοι γ6. γ ἔντιμον) ἡμῶν 4. 
8 πρωτοστατῶν )ϊπᾶ, προστατῶν οοαα 10 ποιεῖτε ΧΆ. Ι χαὶ 
εἴ) εἴτε χυ. 19 καὶ τῷ 4“. 18 βάϑος χ. [ἂν ΧΥ, ἣν 2. 
1 μηδ᾽ ἐν] μηδὲ ΑΗ. 16 αὐτοῖς Κι 64) ἡγεῖσϑαι πύθΡρμδ-. 

Οἵηὴ Χ [[ ἐστεφανωμένοις ἄλλοις 4. ἐς ΧΥ, εἰς Ζ. 20 δὴ] 
ἤδη 12. ἐξήεσαν Ε΄ 2Ι ἐρρωμένον ΟἿ, [| δ᾽ αὐτὸς (ΟΠ. αὐΉΡΙ 
ΒΕ, δὲ αὐτοὺς «οτη. αὐτὸς) ΚΕ. Ὁ ὃ οΤη. Ζ. 



ΤΙΒΡ ΝΗ. ΟΑΡῚ ΗΝ: 153 

"ἄνδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἷναι 44 
νῦν γὰρ περὶ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ὃ ἀγὼν καὶ περὶ 

γῆς ἐν ἧ ἔφυτε καὶ [περὶ] οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ 

περὶ γυναικῶν τε καὶ. τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν 

πέπασϑε ἀγαϑῶν. νικήσαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τού- ὁ 

τῶν ὑμεῖς ὥσπερ πρόσϑεν κύριοι ἔσεσϑε᾽ εἰ δ᾽ ἧτ- 

τηϑήσεσϑε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε ταῦτα πάντα τοῖς 
πολεμίοις. ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένοντες μάχεσϑε. 4ὅ 

μῶρον γὰρ τὸ χρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ τοῦ 

σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν το 

τοῖς πολεμίοις φεύγοντας᾽ μῶρος δὲ καὶ εἴ τις ξῆν 

βουλόμενος φεύγειν ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν 

νικῶντες σῴζονται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνήσκουσι 

μᾶλλον τῶν μενόντων μῶρος δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων 

ἐπιϑυμῶν ἧτταν προσίεται. τίς γὰρ οὐχ οἶδεν ὅτι οἱ ιτ6 

μὲν νικῶντες τά τε ἑαυτῶν σώξουσι χαὶ τὰ τῶν ἡτ- 

τωμένων προσλαμβάνουσιν, οἱ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἕαυ- 

τούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα ἀποβάλλουσιν; ὁ μὲν 

δὴ ᾿ἀσσύριος ἐν τούτοις ἦν. 
Ὁ δὲ Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν 30 

ὅτι ἤδη καιρὸς εἴη ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" εἰ γὰρ 

νῦν, ἔφη. ἔτι ὀλίγοι εἰσὶν οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος. ἐν 

ὦ ἂν προσίωμεν πολλοὶ ἔσονται: μὴ οὖν ἀναμένωμεν 

ὦ περὶ ΧΥΤᾺ (-- ΑἸηῦγοβ. Β 119), ὑπὲρ οοὐ.. 1 ἡμετέρων Ἐ'. ᾿ 
ὁ ἀγὼν γ, ἀγὼν ἔπη, οἵα. Ο. [[ περὲ χΧΥπι, ὑπὲρ οοὐ. 8 Ῥυΐὰβ 
περὶ 46]. πα, [|| ἐγράφητε ΑΗ. || περὲ χγτὰ, ὑπὲρ οοὐ 4 τε 
Ζ. δὲ χγη. 1 περὶ τέκνων 2. ὃ πέπασϑε) κέχτησϑε ΧΥΤη. 
ὁ ὑμεῖς οἰ. χ. 1 ἡττήσεσϑε Ἐ. 8 ἅτε Οδβίδ]ϊο, οἵ τε χζτὴ Κ᾿ 
εἶτε ἢ. 9 μωρὸν (υὖ μωρὸς 11 οὐ 14) τὴ Ε΄. βουλευομένους Ζ. 
12 ἐπιχειροῖ γτη, ἐπιχειρεῖ χ. [6 δ ἡττωμένων δαᾷ. πολε- 

μίων ΑΗ, πολεμίων καὶ (α΄. Π ἡττημένων Ἐ ΡΥ. 99. οἱ οἵα. Ἰ᾿ 
δ ἀναμένωμεν γ(. ἀναμείνωμεν οοὐ. 
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ἕως ἂν πλείους ἡμῶν γένωνται. ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως ἔτι 

41 οἰόμεϑα εὐπετῶς αὐτῶν κρατῆσαι ἄν. ὃ δ᾽ αὖ Κῦρος 

ἀπεκρίνατο, Ὦ,.. Κυαξάρη. εἰ μὴ ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν 

ἔσονται οἱ ἡττηϑέντες, εὖ ἴσϑι ὅτι ἡμᾶς μὲν ἐροῦσι 

φοβουμένους τὸ πλῆϑος τοῖς ὀλίγοις ἐπιχειρῆσαι, αὐ- 

τοὶ δὲ οὐ νομιοῦσιν ἡττῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἄλλης σοι μάχης 

δεήσει, ἐν ἣἧ ἄμεινον ἂν ἴσως βουλεύσαιντο ἢ νῦν 

βεβούλευνται, παραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιξύεσϑαι 

48 [ὥσϑ'᾽] ὁπόσοις ἂν βουλώμεϑα αὐτῶν μάχεσϑαι. οἵ 
1 μὲν δὴ ἄγγελοι ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ᾧχοντο. δ: 

Ἔν τούτῳ δ᾽ ἦλθε Χρυσάντας ὁ Πέρσης καὶ ἄλλου 
τινὲς τῶν ὁμοτίμων αὐτομόλους ἄγοντες. καὶ ὁ Κῦ- 

ρος ὥσπερ εἰκὸς ἠρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ ἐκ τῶν 
πολεμίων. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἐξίοιέν τὲ ἤδη σὺν τοῖς 

ι8 ὅπλοις καὶ παρατάττοι αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἔξω ὧν καὶ 

παρακελεύοιτο μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολλά τε 

49 καὶ ἰσχυρά, ὡς ἔφασαν λέγευν τοὺς ἀκούοντας. ἔνϑα 

δὴ ὃ Χρυσάντας εἶπε, Τί δ᾽ ἔφη, ὦ Κῦρε, εἰ καὶ σὺ 
συγκαλέσας ἕως ἔτι ἔξεστι παρακελεύσαιο, εἰ ἄρα τι 

30 χαὶὺ σὺ ἀμείνους ποιήδαις τοὺς στρατιώτας; καὶ ὃ 

0 Κῦρος εἶπεν, Ὦ Χρυσάντα, μηδέν σε λυπούντων αἱ 
τοῦ ᾿ἡσσυρίου παρακελεύσεις" οὐδεμία γὰρ οὕτως ἐστὶ 

καλὴ παραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαϑοὺς αὐϑ- 

σι 

1 ἕως ἂν ἔτι οἰώμεθα α (βϑϑα ἴῃ Ἡ ἂν 1. τηᾶτσ. οὔ ὦ Ῥαποῦο 
πού). 2. ἂν ροβὺ κρατῆσαι ὑτᾶπδρ. γῷ, ομι. Ἐ. 6 νομί- 
ἕξουσιν ΟΕ Ῥτ, νομίσουσιν Ὁ. [|| ἀλλ᾽ ἄλλης 2, ἄλλης οὖν χγ. 
2 ἡ] ἢ 2. || ἂν ἄμεινον ΧΚΥ 8.βεβούλευται ΑἩ. 9 [ὥσϑ᾽] 
6ρῸ οὗ. Αη. [Π ὅ, 18. 11 δ᾽ ἦλϑε χγ, δὲ ἧκε “. [ χρυσάντας 
τε 4. 1ῦ παρατάττει χ. [[] ροϑῦ αὐτοὺς δα. αὐτὸς 2Β.κ. 16 δὴ] 
ἤδη 2. 18 ἐνταῦϑα εἶπεν ὁ χρυσάντας Υ. 19 ἕως γ, ὡς 
ΖἘῈ) 6, οτὰ. Ο. [[| παρακελεῦσαι Ο), παρακέλευσαι Ερτ. 20 ποι- 
σαι πἴ. 91 μηδέ γ. 92 οὕτως ἐστὶ ΟΕ, οὕτως ἔσται Ὁ, 
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ημερὸν ἀκούσαντας ἀγαϑοὺς ποιήσει. οὐκ ἂν οὖν 

τοξότας γε, εἶ μὴ ἔμπροσϑεν τοῦτο μεμελετηχότες 

εἶεν, οὐδὲ μὴν ἀκοντιστάς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
μὴν τά γὲ σώματα ἱχανοὺς πονεῖν, ἢν μὴ πρόσϑεν 

ἠσχηχότες ὦσι. καὶ ὃ Χρυσάντας εἶπεν, ᾿᾽4λλ᾽ ἀρκεῖ 
τοι, ὦ Κῦρε, εἰ τὰς ψυχὰς αὐτῶν παρακελευσάμενος 

ἀμείνονας ποιήσεις. Ἦ καὶ δύναιτ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Κῦρος, 

εἷς λόγος ῥηϑεὶς αὐθημερὸν αἰδοῦς μὲν ἐμπλῆσαι τὰς 

ψυχὰς τῶν ἀχουόντων, ἢ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν κωλῦσαι, 

ΕΗ 

51 

προτρέψαι δὲ ὡς χρὴ ἐπαίνου μὲν ἕνεκα πάντα μὲν τὸ 

πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύεσϑαι., λαβεῖν δ᾽ ἐν 

ταῖς γνώμαις βεβαίως τοῦτο ὡς αἱρετώτερόν ἐστι 

μαχομένους ἀποϑνήσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σωϑῆ- 

ναι; ἄρ᾽ οὐκ, ἔφη, εἰ μέλλουσι τοιαῦται διάνοιαι 
ἐγγραφήσεσϑαι ἀνϑρώποις καὶ ἔμμονοι ἔσεσϑαι, πρῶ- 

“τὸν μὲν νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους δι᾽ ὧν τοῖς 

μὲν ἀγαϑοῖς ἔντιμος καὶ ἐλευϑέριος ὃ βίος παρα- 

σχευασϑήσεται. τοῖς δὲ κακοῖς ταπεινός τὲ καὶ 

ἀλγεινὸς καὶ ἀβίωτος ὃ αἰὼν ἐπανακείσεται; ἔπειτα 

 διδασχάλους οἶμαι δεῖ καὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γενέ- 
σϑαι οἵ τινες δείξουσί τὲ ὀρϑῶς καὶ διδάξουσι καὶ 

----. 

ἔστιν οὕτως Η, ἐστιν (οτα. οὕτω) Ε΄. ὃ ῥεῖαβ οὐδὲ μὴν] οὐδ᾽ 
Ν᾿ ἀλλ᾽ ομ. συ. 4 πονεῖν] ποιεῖν ΕΟ. [ἢν] εἰ ΟἿ. 
ὅ ἀρκέσει Ηϊομπατά5. [ ἀρκεῖ τοι] ἀρκεῖτο ΔΗ ρτ. θ εἰ χ, ἐὰν γ, 
ἣν 2. ᾿ παρακελευσάμενος ἀμείνονας (οὐυς Ὠ) ΥΕ;, παρασκευα- 
σάμενος ἀμείνονας Ὁ. ποιήσεις ΧΕ 9 ἀκουσάντων 240 
Ὀἰμπὰ, || κωλύειν “. 10 ἐπαίνου μὲν χγ, ἐπαίνων «. 1 ἕνεκα 
πάντα] εἰς ἅπαντα Ἐ΄. 18 μαχουμένους Ε΄. [σωϑῆναι γῷ, 
σώξεσϑαι 2. 14 οὐκ] οὖν χ. 15 ἐντραφήσεσϑαι Ἐ τ. 
10 μὲν οαι. ΟἿ, Ι δεῖ οἵη. Υ (1. τηδυρ. ΕἾ. [|| τοιούτους δεῖ χ. 
19 ἔπειτα δὲ 28. 20 δεῖ] δὲ γΟ, δέον Ε. [[ γίνεσϑαι 0. 
1 οἵ τινες] τίνες «. ᾿ τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι οτη. Ζ. 

δ2 

16 

δ9 

30 
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ἐθιοῦσι ταῦτα δρᾶν, ἕως ἂν. ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς 
Ἁ »" Ἁ Α Ἅ “- ᾿} Ζ ἂν Ἢ 

μὲν ἀγαϑοὺς καὶ εὐχλεεῖς εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι 

νομίζειν, τοὺς δὲ χαχοὺς καὶ δυσκλεεῖς ἀϑλιωτάτους 

ἁπάντων ἡγεῖσϑαι. οὕτω γὰρ δεῖ διατεϑῆναι τοὺς 
σ' μέλλοντας τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβου τὴν μάϑησιν 

4 χρείττονα παρέξεσϑαι. εἰ δέ τοι ἰόντων εἷς μάχην σὺν 

ὅπλοις. ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν μαϑημάτων 

ἐξίστανται. ἐν τούτῳ δυνήσεταί τις ἀπορραψῳδήδσας 

παραχρῆμα ἄνδρας πολεμιχοὺς ποιῆσαι, πάντων ἂν 

10 ῥᾷστον εἴη καὶ μαϑεῖν χαὶ διδάξαι τὴν μεγίστην τῶν 

δῦ ἐν ἀνθρώποις ἀρετήν. ἐπεὶ ἔγωγ᾽, ἔφη, οὐδ᾽ ἂν τού- 
τοις ἐπίστευον ἐμμόνοις ἔσεσθαι οὃἣς νῦν ἔχοντες παρ᾽ 

ἡμῖν αὐτοῖς ἠσκοῦμεν, εἰ μὴ καὶ ὑμᾶς ἑώρων παρόν- 

τας, οἱ χαὶ παράδειγμα αὐτοῖς ἔσεσϑε οἵους χρὴ εἶ- 
ι6 ναν καὶ ὑποβάλλειν δυνήδσεσϑε, ἄν τι ἐπιλανϑάνωνται. 

τοὺς δ᾽ ἀπαιδεύτους παντάπασιν ἀρετῆς ϑαυμάξοιμ᾽ 

ἄν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, εἴ τι πλέον ἂν ὠφελήσειε λό- 
γος καλῶς ῥηϑεὶς εἰς ἀνδραγαϑίαν ἢ τοὺς ἀπαιδεύ- ' 

τους μουσικῆς ἄσμα καλῶς ἀσϑὲν εἷς μουσικήν. 

δῦ Οἱ μὲν ταῦτα διελέγοντο. ὃ δὲ Κυαξάρης πάλιν 
πέμπων ἔλεγεν ὅτι ἐξαμαρτάνοι διατρίβων καὶ οὐκ 

ἄγων ὡς τάχιστα εἷς τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ Κῦρος 

ἀπεχρίνατο δὴ τότε τοῖς ἀγγέλοις, ᾿4λλ᾽ εὖ μὲν ἴστω, 

1 ἐϑίσουσι ΧΥ. " ἕως ΧΥ, ἔστ᾽ 4. [[ ἐγγίνηται ΒΘ. 4 πάντων 
γο δεῖ οτη. Υ. ὅ μάϑησιν] μάχην 2 Ἐ 6. 6 τοι] τι χρυ. 
ἴυ ῥᾷστον χγν ἄριστον 2. ᾿ καὶ δία μαϑεῖν οἵα. Ο. 11 ἐπεὶ 
ἔγωγ᾽ 2, ἐπεὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ Υ, ἐπειδὴ χ. {| οὐδ᾽] οὐκ Ζ. 12 ἐμμό- 
νοις] ὧν μόνος ΕῬΥ. 19 χαὶ οὐὰ. ΒΕ. 14 παραδείγματα σα 
“Ὅτ ἢ Ὁ 1 ὑποβάλλειν χγ, ὑποβαλεῖν 5. ἡ ἂν ΧΥ, ἣν Ζ. ἢ 
17 ἔφη οτω. χ. [ἰ χρύσαντες ΕἮΡΙῚ (α ΒΌΡΘΙ ες Ροβίθο). 19 ἄσμα 
μάλα καλῶς ΖΕ. 20 τοιαῦτα γ. 2] ἐξαμαρτάνει Χ. 99 εἶ 
χ, ὡς 6, ἐπὶ Υγ ΑΗ. 
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ἔφη, ὅτι οὔπω εἰσὶν ἔξω ὅσους δεῖ καὶ ταῦτα ἀπαγ- 
γέλλετε αὐτῷ ἐν ἅπασιν ὅμως δέ, ἐπεὶ ἐκείνῳ δοκεῖ, 
ἄξω ἤδη. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ προσευξάμενος τοῖς ϑεοῖς ὅ 

ἐξῆγε τὸ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἤρξατο ἄγειν, αὐτίζκαν 
ϑᾶττον ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἴποντο εὐτάχτως μὲν διὰ τὸ 

ἐπίστασϑαί τε καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει. πορεύεσϑαι., 

ἐρρωμένως δὲ διὰ τὸ φιλονίκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους 
καὶ διὰ τὸ τὰ σώματα ἐχπεπονῆσϑαι καὶ διὰ τὸ πάν- 

τὰς ἄρχοντας τοὺς πρωτοστάτας εἶναι, ἡδέως δὲ διὰ 
τὸ φρονίμως ἔχειν. ἠπίσταντο γὰρ χαὶ ἐκ πολλοῦ 
οὕτως ἐμεμαϑήκεσαν ἀσφαλέστατον εἷναι καὶ ῥᾷστον 

τὸ ὁμόσε ἰέναι τοῖς πολεμίοις. ἄλλως τε καὶ τοξόταις 

χαὶ ἀχοντισταῖς καὶ ἱππεῦσιν. ἕως δ᾽ ἔτι ἔξω βελῶν 

ἦσαν, παρηγγύα ὃ Κῦρος σύνϑημα Ζεὺς σύμμαχος καὶ 
ἡγεμών. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε τὸ σύνϑημα ἀνταποδιδό- 

μενον, ἐξῆρχεν αὐτὸς ὁ Κῦρος παιᾶνα τὸν νομιξόμενον᾽ 

οἱ δὲ ϑεοσεβῶς πάντες συνεπήχησαν μεγάλῃ τῇ φωνῇ᾽ 
ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἧττον τοὺς 

ἀνθρώπους φοβοῦνται. ἐπεὶ δ᾽ ὁ παιὰν ἐγένετο, ἅμα 

πορευόμενοι οἱ ὁμότιμοι φαιδροὶ ζἅντε πεπαιδευμένοι 

᾿ χαὶ παρορῶντες εἰς ἀλλήλους. ὀνομάζοντες παραστάτας. 

ἐπιστάτας, λέγοντες πολὺ τὸ άγετ᾽ ἄνδρες φίλοι, 4γετ᾽ 

ἄνδρες ἀγαϑοί, παρεκάλουν ἀλλήλους ἕπεσϑαι. οἱ δ᾽ 

ὕπισϑεν αὐτῶν ἀκχούσαντες ἀντιπαρεχελεύοντο τοῖς 

1 ἔδει γο. |} ἀπάγγελε Ἐ'ρτ. 9 εὐξάμενος ΕΡΙ (πρὸς δὰ. 
Ἰῆδηι. γ80.). ᾿ Ῥοϑὺ ϑεοῖς δα. αὐτοῦ ΧΕΙ 4 αὐτίς« καὶ» δρο. 
ἔτι ΧΥ, ἐπεὶ χ, ἤδη Ηρ 6 τε ὁτῶ. ζ.Ύ [1] ῥᾶον χ. 14 ξύν- 
ϑημα ἃ. 1ὅ ἐπεὶ δὲ] ἐπεὶ δὴ Α Η, ἐπειδὴ ἃ. 10 αὐτὸς 
ὃ χῦρος Ηυρ., αὖ διοσκό(-οὐ γὴροις ΟΥ, αὖ ὁ κῦρος “οἴ, ὁ κῦ- 
ρος ὅμα διοσκόροις Ε΄. 18 ἧττον] εἰσὶ 2}. 20 «ἅ;» τε 

᾿ ΘθῸ, τε 2. ᾿ὶ πεπαιδευμένοι 46]. Ηπρ'., κοὰ οἵ, 8ὶ ΤΟ. 9] περι- 
Ὁρῶντες ΧΕ. 22 τὸ οτ.-2. 

59 
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Ἰηΐου ρ οὐ σ). 4 ὑπεναντίοις] ἐναντίοις Ἐ', πολεμίοις Χ. 
ὃ προσεμίγνυξε γὅο, προσεμίγνυον 2]. Ὁ τε βοδβὲ ἀνέβαινον 
δαᾷ. 2. 1 ὑπεξῆγον 2, ἀνεχώρουν ΧΥ. 10 ἀπέβησαν Ζ. 
ἐφιεμένων ΒΕ), ἀφιεμένων ΟἿ. || δὴ] ἤδη 5. 117 ἤδη οτα.᾿ γ. 
ἐπιδεικνυέτω ΧΥ. 12 δὴ οἵα. γύ. 18. ροβὺ παρεδίδοσαν Ι 

᾿8δ4α. τούτω Σ, τοῦτο Υ. 14 τινὸς γ. [ ἦρξαν ΟΠ ἃ, ἤρξαντο. 
Ξ01Ε,, |} συνέπετο 5. 16 ἐφϑέγγοντο 1. 17 ἔψεται Χγ, 

108 118. ΠΙ. ΟΑΡ. ΤΠ. β 

πρώτοις ἡρεῖσϑαι ἐρρωμένως. ἦν δὲ μεστὸν τὸ στρά- 

τευμα τῷ Κύρῳ προϑυμίας, ῥώμης, ϑάρρους, παρα- 

κελευσμοῦ, σωφροσύνης, πειϑοῦς. ὅπερ οἶμαι δεινότα- 

τον τοῖς ὑπεναντίοις. τῶν δ᾽ ᾿Δσσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ 

τῶν ἁρμάτων προμαχοῦντες. ὡς ἐγγὺς ἤδη προσεμί- 

γνυ τὸ Περσικὸν πλῆϑος, ἀνέβαινον ἐπὶ τὰ ἅρματα 

καὶ ὑπεξῆγον πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆϑος" οἱ δὲ τοξόται 

καὶ ἀκοντισταὶ καὶ σφενδονῆται αὐτῶν ἀφίεσαν τὰ 

βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσϑαι. ὡς δ᾽ ἐπιόντες οἱ Πέρ- 

σαι ἐπέβησαν τῶν ἀφειμένων βελῶν, ἐφϑέγξατο δὴ ὃ 

Κῦρος. Ἄνδρες ἄριστοι, ἤδη ϑᾶττόν τις ἰὼν ἐπιδει- 

κνύτω ἑαυτὸν καὶ παρεγγυάτω. οἱ μὲν δὴ παρεδίδο- ὁ 

σαν ὑπὸ δὲ προϑυμίας καὶ μένους καὶ τοῦ σπεύδειν 

συμμεῖξαι δρόμου τινὲς ἦρξαν, συνεφείπετο δὲ καὶ 

πᾶσα ἡ φάλαγξ δρόμῳ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἐπιλαϑό- 
μδνος τοῦ βάδην δρόμῳ ἡγεῖτο, καὶ ἅμα ἐφϑέγγετο 

Τίς ἕψεται; Τίς ἀγαϑός; Τίς πρῶτος ἄνδρα καταβα- 

λεῖ; οὗ δὲ ἀκούσαντες τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐφϑέγγοντο, χαὶ ἡ 

διὰ πάντων δὲ ὥσπερ παρηγγύα οὕτως ἐχώρει Τίς 

ἕψεται; Τίς ἀγαϑός; οἱ μὲν δὴ Πέρσαν οὕτως ἔχον- 

τες ὁμόσε ἐφέροντο. οἵ γε μὲν πολέμιοι οὐκέτι ἐδύ- 

ναντο μένειν, ἀλλὰ στραφέντες. ἔφευγον εἷς τὸ ἔρυμα. 

] 

2. δηΐθ ῥώμης 86ά. φιλοτιμίας 5. } ϑάρσους Β' (1π αὰο ταϑατῶ 

' 

ἐφέπεται 2. ἄνδρα πρῶτος 2 }01πᾶ.. “πρῶτος (-ον ὦ) ἄνδρα ΧΥ ἢ 
18 ταὐτὸ 1. 19 δὲ] δὴ 2. 99 τὰ ἐρύματα 2. : 
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οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι χατὰ τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι 

ὠϑουμένων αὐτῶν πολλοὺς χατεστρώννυσαν, τοὺς δ᾽ 

εἰς τὰς τάφρους ἐμπίπτοντας ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον 

ἄνδρας ὁμοῦ καὶ ἵππους᾽ ἔνια γὰρ τῶν ἁρμάτων εἰς 

τὰς τάφρους ἠναγκάσϑη φεύγοντα ἐμπεσεῖν. καὶ οἱ 

τῶν Μήδων δ᾽ ἱππεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἤλαυνον εἰς τοὺς 

ἱππεῖς τοὺς τῶν πολεμίων οἵ δ᾽ ἐνέκλιναν χαὶ αὐὖ- 

τοί. ἔνϑα δὴ καὶ ἵππων διωγμὸς ἦν καὶ ἀνδρῶν καὶ 
φόνος δὲ ἀμφοτέρων. οἱ δ᾽ ἐντὸς τοῦ ἐρύματος τῶν 

᾿σσυρίων ἑστηκότες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς τάφρου το- 

ξεύειν μὲν καὶ ἀκοντίξειν εἷς τοὺς κατακαίνοντας οὔτε 

ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο διὰ τὰ δεινὰ δράματα χαὶ 

διὰ τὸν φόβον. τάχα δὲ χαὶ καταμαϑόντες τῶν Περ- 

σῶν τινας διαχεχοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύ- 

ματος ἐτράποντο χαὶ ἀπὸ τῶν χεφαλῶν τῶν ἔνδον. 
ἰδοῦσαι δ᾽ αἱ γυναῖκες τῶν ᾿Δδσυρίων καὶ τῶν συμ- 

μάχων φυγὴν ἤδη καὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀνέχραγον 
χαὶ ἔϑεον ἐχπεπληγμέναι, α΄ μὲν χαὶ τέκνα ἔχουσαι, 

αὖ δὲ χαὶ νεώτεραι, καταρρηγνύμεναί τε πέπλους καὶ 

 δρυπτόμεναι, χαὶ ἱχετεύουσαι πάντας ὅτῳ ἐντυγχά- 

νοιὲν μὴ φεύγειν χαταλιπόντας αὐτάς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι 

καὶ τέχνοις χαὶ ἑαυταῖς καὶ σφίσιν αὐτοῖς. ἔνϑα δὴ 

1 ρμοβὺ κατὰ δᾶ. τε 2. [ ἑπόμενοι ΧΥ. 2 κατεστρώννυσαν 2, 
ἀπέκτεινον χΥ. 4 εἰς] ἐς Ἐ. ὅ συνεισπεσεῖν ΧΥ. 0 δ᾽ 
καὶ ΒΞ 7 ἱππεῖς ΧΕ, ἵππους 1). [| τοὺς οτχ. Ὦ. [ ἐνέκλινον “4. Ἐ 
αὐτοί ϑαῦρρο., τούτους ΧΥ, τούτοις 2, οὗτοι Ῥαπίασίθ5 οἵ. ΑἸ. 
ΝΠ δ᾽ 80. ΤΡ 2. 91. 9 δὲ Ῥαπίεαζιαθβ, ἐξ οοδᾶ. Ζοῃ. 1Π καὶ 
ΧΥ, ἤ 2. [[; ἀποχτείνοντας ΧΥ. 19 διά τε τὰ χγ. 14 διὰ 
τὰς κεκοφότας 2Φώ. 1 τῶν ἔνδον] ἔφευγον ΧγΥ. 17 ἤδη φυγὴν 

ΟΦΕΙ || τῷ οπι. χ. 19 Ῥιῖὰβ καὶ οἵη. χ. [ περιρρηγνύμεναι Ζο- 
Π᾿ ΠΆΓΔΒ. ᾿ τε] τοὺς Ὁ Ζοῃ. 90 ἱκετεύουσι πα. 92 τέκνοις 

καὶ ἑαυταῖς χΥ, αὐταῖς καὶ τέκνοις 2. 
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χαὶ αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς σὺν τοῖς πιστοτάτοις στάντες 

ἐπὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς χεφαλὰς καὶ ἡ 

69 αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεχελεύοντο. ὡς δ᾽ 

ἔγνω ὁ Κῦρος τὸ γιγνόμενον, δείδας μὴ εἰ καὶ βιά- 

5 θαιντο εἴσω, ὀλίγοι ὄντες ὑπὸ πολλῶν σφαλεῖέν τι, 

παρηγγύησεν ἐπὶ πόδα ἀνάγειν ἔξω βελῶν [καὶ πείϑε- 

70 σϑαι] ἔνϑα δὴ ἔγνω τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευ- 

μένους ὡς δεῖ ταχὺ μὲν γὰρ αὐτοὶ ἐπείϑοντο, ταχὺ 

δὲ τοῖς ἄλλοις παρήγγελλον. ὡς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγέ- 

το νοντο, ἔστησαν κατὰ χώραν, πολὺ μᾶλλον χοροῦ ἀκρι- 

βῶς εἰδότες ὅπου ἔδει ἕκαστον γενέσϑαι. 

4 τὰ γιγνόμενα 2}. [] εἰ καὶ ΧΥ, καὶ εἰ «. 6 ὑπὸ πόδα Χ. 
καὶ πείϑεσϑαι οοαὰ,., καὶ τάττεσϑαι Ῥαμπίειαοθβ, 46]. ΥοΟΘΥ μου... 
7 καὶ πεπαιδευμένους γύ. 11 ὅπου ἔδει χΥ, ὅτι οὐδεὶς 4. 
Ῥοβὺ ἕκαστον 86. αὐτῶν 2. 
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Μείνας δὲ ὁ Κῦρος μέτριον χρόνον αὐτοῦ σὺν τῷ 

στρατεύματι χαὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἶσι μάχεσϑαι 

εἴ τις ἐξέρχεται, ὡς οὐδεὶς ἀντεξήει, ἀπήγαγεν ὅσον 

ἐδόκει καλῶς ἔχειν χαὶ ἐστρατοπεδεύσατο. φυλακὰς 
δὲ καταστησάμενος καὶ δσχοποὺς προπέμψας. στὰς εἰς 

τὸ μέσον συνεχάλεσε τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας χαὶ 

ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες Πέρσαι, πρῶτον μὲν τοὺς ϑεοὺς 
ἐγὼ ἐπαινῶ ὅσον δύναμαι, καὶ ὑμεῖς δὲ πάντες. 

οἶμαι" νίκης τε γὰρ τετυχήκαμεν καὶ σωτηρίας. τού- 

τῶν μὲν οὖν χρὴ χαριστήρια ὧν ἂν ἔχωμεν τοῖς ϑεοῖς 

ἀποτελεῖν. ἐγὼ δὲ σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη ἐπαινῶ" 

'τὸ γὰρ γεγενημένον ἔργον σύμπασιν ὑμῖν καλῶς 

ἀποτετέλεσται᾽ ὧν δ᾽ ἕχαστος ἄξιος, ἐπειδὰν παρ᾽ ὧν 

 προσήχει πύϑωμαι, τότε τὴν ἀξίαν ἑχάστῳ καὶ λόγῳ 

᾿ χαὶ ἔργῳ πειράσομαι ἀποδιδόναι. τὸν δ᾽ ἐμοῦ ἐγγυ- 

τάτω ταξίαρχον Χρυσάνταν οὐδὲν ἄλλων δέομαι πυν- 
ϑάνεσϑαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς οἶδα οἷος ἦν τὰ μὲν γὰρ ἄλλα 

ὅσαπερ οἶμαι καὶ ὑμεῖς πάντες ἐποίει" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 

ὃ ἐξέρχοιτο «ἴ.  ρΡοβϑὺ ὡς «44. δὲ Ὁ, δὴ Ε΄. 1 ἐξήει χΥ (ἐξ- 
εἰη ἢ). 4 κατεστρατοπεδεύσατο Υ. ᾿ φυλακὰς Ὀιἰπαοτῆϊ Η -- 
Ἰηθα. ὅδ, 19, φύλακας οοὐ. 8. ἐγώ τε γ. ᾿ὶ δὲ οπι. ἢ. 10 ροϑὺ 
ἂν δα. ἀεὶ 208. 11 ξύμπαντας α. ᾿ ὑμᾶς μὲν χ. 19 πᾶσιν 
ἀϊηα. ᾿ καλῶς χ. καλὸν ΥΖ. 18 παρ᾽ ὧν ἴῃ τηᾶῖρ. τη8ῃ. 
{θ0. Κ᾿ 14 ἔργῳ καὶ λόγῳ “. 1ὅ ἐγγύτατα 5. 10 δηΐθ 
ἄλλων δἀᾷ. παρ᾽ χΥθρυ. 18 ὅσαπερ] ὅπερ γΥ (ὅσαπερ ἴ,. 
ὑμεῖς πάντες χΥ, πάντες ὑμεῖς 4. || ἐποίει ΧῈ, ἐποιεῖτε οθὗ. 

ΧΘΠΟΡΉ. Τπβέϊὶ, Ογτὶ. ἘΔ. πιδίοσ. 11 



18 

οοτὰς ψυχὰς χαὶ πότερον οἱ μάχεσϑαν ἐθέλοντες ῥᾷον, 

1602 ΤΙ ΒΙ͂ν; ΘΑΟΙΣ ᾿ 

παρηγγύηδα ἐπανάγειν χαλέσδας ὀνομαστὶ αὐτόν, β 

ἀνατεταμένος οὗτος τὴν μάχαιραν, ὡς παίσων πολέ- 

μίον, ὑπήχκουσέ τε ἐμοὶ εὐϑὺς χαὶ ἀφεὶς ὃ ἔμελλε ποι- 

εῖν τὸ χελευόμενον ἔπραττεν. αὐτός τε γὰρ ἐπανῆγε 

καὶ τοῖς ἄλλοις μάλα ἐπισπερχῶς παρηγγύα᾽ ὥστ᾽ ἔφϑα- 

σεν ἔξω βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς πολε- 

μίους κατανοῆσαι ὅτι ἀνεχωροῦμεν καὶ τόξα ἐντείνα- 

σϑαι χαὶ τὰ παλτὰ ἐπαφεῖναν᾽ ὥστε αὐτός τε ἀβλαβὴς 

χαὶ τοὺς ἑαυτοῦ μές ἀβλαβεῖς διὰ τὸ πείϑεσϑαν 

παρέχεται. ἄλλους δ᾽, ἔφη, ὁρῶ τετρωμένους, περὶ. 

ὧν ἐγὼ σκεψάμενος ἐν ὁποίῳ χρόνῳ ἐτρώϑησαν, τότε, 

τὴν γνώμην περὶ αὐτῶν ἀποφανοῦμαι Χρυσάνταν δὲ 

ὡς καὶ ἐργάτην τῶν πολεμικῶν καὶ φρόνιμον καὶ ἄρ-᾿ 

χεσϑαι ἱκανὸν χαὶ ἄρχειν χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ" 

ὅταν δὲ χαὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν ὃ ϑεὸς δῷ, οὐδὲ τότε͵ 

ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. καὶ πάντας δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἔφη, 
ὑπομνῆσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε ἐν τῇ μάχῃ τῇδε, ταῦτα 

ἐνθυμούμενοι μήποτε παύεσϑε, ἵνα παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, 

ἀεὶ χρίνητε πότερον ἡ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἡ φυγὴ σῴξει. 

ἀπαλλάττουσιν ἢ οἱ οὐχ ἐϑέλοντες. καὶ ποίαν τινὰ, 
ἡδονὴν τὸ νιχᾶν παρέχει. ταῦτα γὰρ νῦν ἄριστα κρί- 

3 2 δι -" ἤ Ψ - Ἵ ΑἿ » ΄. ναιτ᾽ ἂν πεῖράν τὲ αὐτῶν ἔχοντες καὶ ἄρτι γεγενημέ- 

1 καλέσας ὀνομαστὲ αὐτὸν γύ, ὀνομαστὶ καλέσας αὐτὸν Ἐ' 
καλέσας αὐτὸν ὀνομαστί οθῦ. 9. καὶ ἀφεὶς ΧΥ, ἀφείς τε 
4 ἐπανήγαγε ΧΥ. ὅ ὥστ᾽ ΧΥ͂, ἔστ᾽ «. ἢ κατανοῆσαί ΤΕΥ 
5 ἐπαφιέναι γῦ, ἀφιέναι Ἐ). ] ἀπὸ (ἄπο) βλάβης “. 9 αὐτοῦ Ζ. 
19 ὡς καὶ ΧΒ᾿, καὶ ὡς 2, καὶ Π).. || πολεμικῶν ΧΥ, ἐν πολέμῳ ἅ. 
1ὅ ὁ ϑεὸς διδῷ Ε, διδῷ ὁ ϑεὸς “. [| οὐδὲ] οὔτε ΧΥ. 16 βού- 
λομαι ὑμᾶς “. Ἰ ἔφη οἴῃ. Ζ. 11 ταῦτα οτῃ. Ζ2. 19 κρίνηται 
ς τ, Ῥυϊὰ8 ἡ] εἰ ΘΗ, εἴη Α. 90 τὰς ψυχὰς οτι. 6. [ ϑΈΟΌΝ 

92 ἄριστ᾽ ἂν ἀαον δὲ 2. 
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νου τοῦ πράγματος. καὶ ταῦτα μέν, ἔφη, ἀεὶ διανο- 

ούμενοι βελτίους ἂν εἴητε᾽ νῦν δὲ ὡς ϑεοφιλεῖς καὶ 

ἀγαϑοὶ καὶ σώφρονες ἄνδρες δειπνοποιεῖσϑε καὶ σπον- 

δὰς τοῖς ϑεοῖς ποιεῖσϑε χαὶ παιᾶνα ἐξάρχεσϑε καὶ 

ἅμα τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖτε. εἰπὼν δὲ ταῦτα 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλασε χαὶ πρὸς Κυαξάρην 
ἐλϑὼν χαὶ συνησϑεὶς ἐκείνῳ χοινῇ ὡς εἰκὸς χαὶ ἰδὼν 

τἀκεῖ καὶ ἐρόμενος εἴ τι δέοιτο, ἀπήλαυνεν εἰς τὸ ἕαυ- 

τοῦ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον δειπνο- 

ποιησάμενοι χαὶ φυλακὰς χαταστησάμενοι ὡς ἔδει 

ἐχκοιμήϑησαν. 
Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ἅτε χαὶ τεϑνηχότος τοῦ ἄρχοντος 

καὶ σχεδὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων. ἠϑύμουν μὲν 

πάντες, πολλοὶ δὲ καὶ ἀπεδίδρασχον αὐτῶν τῆς νυχτὸς 

ἐχ τοῦ στρατοπέδου. ὁρῶντες δὲ ταῦτα ὅ τὲ Κροῖσος 
καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι αὐτῶν ἠϑύμουν: πάντα μὲν 

γὰρ ἦν χαλεπά" ἀϑυμίαν δὲ πᾶσιν πλείστην παρεῖχε 

ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς φῦλον διέφϑαρτο τὰς 
γνώμας. οὕτω δὴ ἐκλείπουσι τὸ στρατόπεδον χαὶ 
ἀπέρχονται τῆς νυκτός. ὡς δ᾽ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἔρημον 
ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. εὐϑὺς 

διαβιβάξει ὁ Κῦρος τοὺς Πέρσας πρώτους κατα- 

1 ἀεὶ ομι. γ. 2 ὡς καὶ ϑεοφιλεῖς γ. 8 καὶ σπονδὰς 
. ποιεῖσθε ΟἿ. 2. 4 παιᾶνας “2. ᾿ ἐξάρχετε ΧΥ. ἅμα 

ΤΏ. 2. ᾿ δὲ Ζουμθ, τε 2, οἵα χΧύῦ. θῶ τῶν ἵππων χα 7 ἐλϑὼν 
ΧΥ. ἦλθε 2 Ὀ1πᾶ. ᾿| συνησϑεὶς ΧΥ, συγγε()νόμενος 2. ᾿ καὶ ἰδὼ»] 
ατιδὼν Ῥαηύανϊαθ5 οἵ. ΠῚ 2, 21. 8. δέοιτο] δεῖ Σ. ἀπήλασεν 
τ ἑαυτοῦ χγ, αὐτοῦ 2. 10 ὡς ἔδει οἵα. 2. 19. ἅτε] γε 

ν ΟΠ. Α, 18 μὲν οἵα. Χ|). 10 ροβὺ αὐτῶν δἀὰ. πάντες 2, 
ἄντες ἤλγουν Ζοῃ. 17 πλείστην παρεῖχε πᾶσιν «. πᾶσιν οτω. ΚΕ. 

ἰ8 φῦλον τῆς στρατιᾶς χΥ. ᾿ διεφϑάρϑαι ἐδόκει ταῖς γνώμαις Ζ. 
Ὁ τῆς οι. ἢ. 99 καταλέλειπτο γ2. κατελείπετο Χ. 

1" 

δ᾽ 
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λέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων πολλὰ μὲν πρόβατα, 

πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαν πολλῶν ἀγαϑῶν 

μεσταί' ἐκ δὲ τούτου διέβαινον ἤδη χαὶ οἱ ἀμφὶ Κυ- 

αξάρην Μῆδοι πάντες χαὶ ἠριστοποιοῦντο ἐνταῦϑα.. 

10 ἐπεὶ δὲ ἠρίστησαν. συνεκάλεσεν ὃ Κῦρος τοὺς ἑαυτοῦ 

ταξιάρχους χαὶ ἔλεξε τοιάδε. Οἷά μοι δοκοῦμεν καὶ 

ὅσα ἀγαϑά, ὦ ἄνδρες. ἀφεῖναι, ϑεῶν ἡμῖν αὐτὰ δι- 

δόντων. νὺν γὰρ ὅτι οἱ πολέμιοι φοβούμενοι ἡμᾶς, 
᾿ , 2 ν ΔῊ ἴα Ἰ ϑ κ Σ ΄ ͵ ἀποδεδράχασιν αὐτοὶ δρᾶτε᾽ οἵτινες δὲ ἐν ἐρύματι, 

10 ὄντες ἐκλιπόντες τοῦτο φεύγουσι. πῶς ἄν τις τούτους 

οἴοιτ᾽ ἂν μεῖναι ἰδόντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ; οἵτυνες, μ ς ἡμᾶς ; ; φ, 
δὲ ἄπειροι ἡμῶν ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, πῶς νῦν γ᾽ ἂν 

ὑπομείναιεν, ἐπεὶ ἥττηνταί τε χαὶ πολλὰ χαχὰ ὑφ᾽ 

ἡμῶν πεπόνϑασιν: ὧν δὲ οἱ βέλτιστοι ἀπολώλασι, πῶς 
16 οἱ φαυλότεροι ἐκείνων μάχεσϑαι ἂν ἡμῖν ἐϑέλοιεν; καί 

11 τις εἶπε. Τί οὖν οὐ διώχομεν ὡς τάχιστα, χαταδήλων 
γε οὕτω τῶν ἀγαϑῶν ὄντων; καὶ ὃς εἶπεν, Ὅτι ἵππων 
προσδεόμεϑα᾽ οἱ μὲν γὰρ χράτιστον τῶν πολεμίων, 

οὺς μάλιστα καιρὸς ἦν ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν, οὗτοι 
0 ἐφ᾽ ἵππων «χιξνοῦνται᾽ οὺς ἡμεῖς τρέπεσϑαινι μὲν 

σὺν τοῖς ϑεοῖς ἱκανοί, διώχοντες δὲ αἱρεῖν οὐχ ἱκανοί 

1 μὲν ΟΙΤΏ. ΣΧ. 2 βοῦς 1. 8 τούτου δὲ 6. ὃ πάν 
απΐθ τοὺς 844. ἥ ' ἑαυτοῦ γῦ, αὐτοῦ οθί. (ταξιάρχους αὐτοῦ Εὶ 
6 ταξιάρχας 5. ᾿ μοι γῦ, μὲν 2. 7 ἀγαϑὰ ὦ ἄνδρες Υ, ἄνδρε 
ἀγαϑὰ 4}. [ ἀφεῖναὶ γ᾽ ἐφίενται 216 (δοκ]οῦμεν .. . ἐφίεντα 
1 Τ85. 0). 8. ὅτι μὲν οἵ τε (οἱ ̓ ν πολέμιοι φοβούμενοι. ἡμᾶς ΧΥ 
9 ἐκλείποντες Ἦρν. 10 ἄν τις τούτους οἴοιτ᾽ ἂν 4, τούτο 
(-οιἰς Χ) οἴεται ἄν τις ΧΥ. 12 ἡμῶν ἄπειροι ζ. ᾽19 ὑπὸ 
μείνειαν ΧΥ. 18. φευιΐθην;" πῆ εἰδὲ φαυλότερον ΧΥΟΙΊ. π΄ 
πονηρότεροι 2. 19 ἦν οἵα. ΟΥ (8. νυ. ὃ. } κατακανεῖν πα. 
κατακαίνειν 4, ἀποκτεῖναι ΧΥ. 90 οὗτοι αὐτῶν 1. 
«κιϑυνοῦνται 6ροὸ οἵ. ϑορῃ. Ο. Ο. 1371, νέονται ΧῈ, ἔσοντο 
40 Ὲ, ὀχοῦνται Οοθοῦ. 91 αἴρειν Ζ. ΤῸ 
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Τί οὖν, ἔφασαν, οὐκ ἐλϑὼν Κυαξάρῃ ταῦτα λέγεις; 
καὶ ὃς εἶπε, Συνέπεσϑε τοίνυν μοι πάντες, ὡς εἰδῇ 

ὅτι πᾶσιν ἡμῖν ταῦτα δοχεῖ. ἐχ τούτου εἴποντό τὲ 

πάντες χαὶ ἔλεγον οἷα ἐπιτήδεια ἐδόχουν εἶναι ὑπὲρ 
ὧν ἐδέοντο. 

Καὶ ὃ Κυαξάρης ἅμα μὲν ὅτι ἐκεῖνοι ἦρχον τοῦ 
λόγου, ὥσπερ ὑπεφϑόνει᾽ ἅμα δ᾽ ἴσως καλῶς ἐδόκει 

ἔχειν αὐτῷ μὴ πάλιν κινδυνεύειν᾽ καὶ γὰρ αὐτός τε 

περὶ εὐθυμίαν ἐτύγχανεν ὧν καὶ τῶν ἄλλων Μήδων 

ἑώρα πολλοὺς τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιοῦντας εἶπε δ᾽ οὖν 
ὧδε. ᾿4λλ᾽, ὦ Κῦρε, ὅτι μὲν κάλλιστα ἀνθρώπων 

μελετᾶτε ὑμεῖς οἱ Πέρσαι μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν 

ἀπλήστως διακεῖσθαι καὶ ὁρῶν καὶ ἀκούων οἶδα" ἐμοὶ 

δὲ δοχεῖ τῆς μεγίστης ἡδονῆς πολὺ μάλιστα συμ- 

φέρειν ἐγχρατῆ εἷναι. μείξω δὲ ἡδονὴν τί παρέχει 

ἀνθρώποις εὐτυχίας ἣ νῦν ἡμῖν παραγεγένηται; ἢν 

μὲν τοίνυν ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν, σωφρόνως διαφυλάτ- 
͵τῶμεν αὐτήν, ἴσως δυναίμεϑ'᾽ ἂν ἀκινδύνως εὐδαιμο- 

“Ψψοῦντες γηρᾶν᾽ εἰ δ᾽ ἀπλήστως χρώμενοι ταύτῃ ἄλλην 

καὶ ἄλλην πειρασόμεϑα διώκειν, ὁρᾶτε μὴ πάϑωμεν 

ἅπερ πολλοὺς μὲν λέγουσιν ἐν ϑαλάττῃ πεπονϑέναι. 

διὰ τὸ εὐτυχεῖν οὐκ ἐϑέλοντας παύεσϑαι πλέοντας 

ἀπολέσϑαι" πολλοὺς δὲ νίχης τυχόντας ἑτέρας ἐφιεμέ- 

1 λέγεις ταῦτα 2. 2 εἰδείη κἴ. ὃ ὑμῖν Υ. Ὁ ἤρχοντο 
ΧΕ, ὦ ὑπό τι ἐφϑόνει Υ (8686 ἴῃ Ε' οτεέ ρυποίβ. ποίϊδὐυτη). ἡ 
ἐδόκει ἔχειν ν, ἔχειν ἐδόκει χῷ. 8 τε καὶ περὶ Ε. [0 τοῦτο 
Οὔι. ζ. ᾿ εἶπεν οὖν 5. 11 ὦ κῦρε ἀλλ᾽ «. [[ κάλλιστα χ, 
μάλιστα Υ, τῶν ἄλλων μᾶλλον εὖ 2 (β64 ἢ ἰπ τηᾶτρ.). 18 δια- 
κεῖσϑε , 14 μάλιστα] μᾶλλον ἃ. ᾿ συμφέρει χΥ. 1 ἡδονὴ 
ἘΠ} τἰ ογω. Ζ. 106 εὐτυχία 2. 117 ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν α6]. 
Ηὺρ. ᾿ σωφρόνως] σοφῶς 4. 19 γηρᾶν] ϑηρᾶν αὐτήν 2. 
2 παύσασϑαι 5. (πγοῖβο οταϊπο πλέοντας παύ.). 98 ἀπολέσϑαι 
ἤ, ἕως ἂν ἀπόλωνται ΧΥ. 
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νους χαὶ τὴν πρόσϑεν ἀποβαλεῖν. χαὶ γὰρ εἰ μὲν οἱ 

πολέμιοι ἥττους ὄντες ἡμῶν ἔφευγον, ἴσως ἂν καὶ. 

διώκειν τοὺς “ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε. νῦν δὲ χκατανό-᾿ 

ηδον πόστῳ μέρει αὐτῶν πάντες μαχεσάμενοι νενική-᾿ 

καμὲν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄμαχοί εἶσιν οὺὃς εἰ μὲν μὴ ἀναγ-᾿ 

κάσομεν μάχεσϑαι, ἀγνοοῦντες καὶ ἡμᾶς καὶ ἑαυτοὺς 

δι᾽ ἀμαϑίαν καὶ μαλακίαν ἀπίασιν. εἰ δὲ γνώσονται. 

ὅτι καὶ ἀπιόντες οὐδὲν ἧττον κινδυνεύουσιν ἢ μένοντες, 

ὅπως μὴ ἀναγκάσομεν αὐτούς, καὶ εἰ μὴ βούλονται, 

ἀγαϑοὺς γενέσϑαι. ἴσϑι γὰρ ὅτι οὐ σὺ μᾶλλον τὰς 

ἐχείνων γυναῖκας καὶ παῖδας ἐπιϑυμεῖς λαβεῖν ἢ ἐκεῖ-. 

νον σῶσαι. ἐννόει δ᾽ ὅτι καὶ αἷ σύες ἐπειδὰν ὀφϑῶσι, 

φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι, σὺν τοῖς τέχνοις᾽ ἐπειδὰν, 
δέ τις ἀνδοῶν ϑηρᾷ τι τῶν τέχνων, οὐκέτι φεύγει 
οὐδ᾽ ἂν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ τὸν λαμβάνειν. 
πειρώμενον. καὶ νῦν μὲν κατακλείσαντες ἑαυτοὺς εἰς. 
ἔρυμα παρέσχον ἡμῖν ταμιεύσασϑαι [ὥσϑ᾽] ὁπόσοις. 
ἐβουλόμεϑα αὐτῶν μάχεσϑαι. εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ, 

πρόσιμεν αὐτοῖς καὶ μαϑήσοντανι χωρὶς γενόμενοι οἵ 

μὲν χατὰ πρόσωπον ἡμῖν ὥσπερ καὶ νῦν ἐναντιοῦ- 

4 πόσῳ ἘΠο. ᾿ αὐτῶν μέρει χγ. ὅ οἱ δ᾽... εἰ μὲν οἵη. Ζ. 
ἄμαχος ἀντὶ τοῦ μὴ μαχόμενος" ῬούϊαΒ οὐ ϑυϊᾶδΒ. [[|6ωἀναγκά- 
δοιμεν ΧΥ, ἀναγκάσωμεν ἃ. Οοτγ. Ὁ ΘΟΚΒ ΘΙ]. ὁ αὐτοὺς γ. 
7 ἀπιᾶσιν 5. 8. καὶ οταὰ. “420. [| κινδυνεύσουσιν ΕΘ υ. 9 ἀναγ 
κάσομεν ὨΙηα, ἀναγκάσωμεν οοαα. [καὶ εἰ χΧγ, κἂν ΑΗ, κα 

οτῃ. Ἐ. 11 λαβεῖν ἐπιϑυμεῖς 5. 15 δ᾽ οὐχ. Ε΄. Π καὶ οπι. Χγ. | 
ὧες ΧΕ᾿ [| ἐπειδὰν} ἐπὰν ἘΝ, ἐπειδὴ 2. 18 καὶ πολλαὶ οὖσαι 1). 
14 ἀνδρῶν οὁσο, αὐτῶν οοἀά. 1ὅ ἂν ΥγΕ, ἣν οθύ. 4 τύχοι Ε' 
10 αὐτοὺς ΜῊ οὐϊ.Ὁ): 17 ταμιεύεσϑαι. 41). {{|ἰ [ὥσϑ᾽] ,880, 
ὥσϑ᾽... 18 μάχεσϑαι ΟἿ. Ζ. 19 προσίεμεν ΧΩ μαχήσον- 
ται 3. 20 καὶ οτη. γῦ. Ϊ ἐναντιοῦσϑαι ἀντίοις ἐξ ἐναντίου 
ΑΗ, ἀ. ἐ. ἀντίου α. ἐξ ἐναντίου ἕ. 
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σϑαι, οἱ δ᾽ ἐκ πλαγίου, οἵ δὲ καὶ ὄὕπισϑεν, ὅρα μὴ 
πολλῶν ἑκάστῳ ἡμῶν καὶ ὀφθαλμῶν καὶ χειρῶν δεήσει. 

προσέτι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐϑέλοιμι, ἔφη, ἐγὼ νῦν, δρῶν 

Μήδους εὐθυμουμένους., ἐξαναστήσας ἀναγκάξειν κιν- 

δυνεύσοντας ἵέναι. 

Καὶ ὃ Κῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿4λλὰ μηδένα σύγε 
ἀναγκάσῃς, ἀλλὰ τοὺς ἐϑέλοντάς μοι ἕπεσϑαι δός" καὶ 

ἴσως ἄν σοι καὶ τῶν σῶν φίλων τούτων ἑἕἑχάστῳ 

ἤχοιμεν ἄγοντες ἐφ᾽ οἷς πάντες εὐθυμήσεσϑε. τὸ μὲν 

γὰρ πλῆϑος ἡμεῖς γὲ τῶν πολεμίων οὐ διωξόμεϑα" 

πῶς γὰρ ἂν καὶ χαταλάβοιμεν; ἣν δέ τι ἢ ἀπεσχισ- 
μένον τοῦ στρατεύματος λάβωμεν ἤ τι ὑπολειπόμενον, 

ἥξομεν πρὸς σὲ ἄγοντες. ἐννόει δ΄, ἔφη, ὅτι καὶ 

ἡμεῖς, ἐπειδὴ σὺ ἐδέου, ἤλθομεν σοὶ χαριξόμενοι 
μακρὰν ὁδόν" καὶ σὺ οὖν ἡμῖν δίκαιος εἶ ἀντιχαρίξε- 
σϑαι, ἵνα καὶ ἔχοντές τι οἴχαδ᾽ ἀφικώμεϑα καὶ μὴ 

εἷς τὸν σὸν ϑησαυρὸν πάντες ὁρῶμεν. ἐνταῦϑα δὴ 

ἔλεξεν ὁ Κυαξάρης, ᾿4λλ’ εἴ γε μέντοι ἐθέλων τις 
ἕποιτο, καὶ χάριν ἔγωγέ σοι εἰδείην ἄν. Σύμπεμψον 
τοίνυν μοι. ἔφη, τῶν ἀξιοπίστων τούτων τινά, ὃς 

ἐρεῖ ἃ ἂν σὺ ἐπιστέλλῃς. “Δαβὼν δὴ ἴϑι, ἔφη, ὅντινα 
ἐθέλεις τουτωνί᾽ ἔνϑα δὴ ἔτυχε παρὼν ὁ φήσας ποτὲ 

1 ρμοϑὺ πλαγίου δαα. ναὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ ἑτέρου πλαγίου ΧΥ. 
ἢ χειρῶν δέησει καὶ ὀφθαλμῶν « || δεήση Ε, δεήσοι Ὁ. 8. πρὸς 
δ᾽ ἔτι ἔφη οὐ βουλοίμην ιὰἂν αἀὰ Ὁ) ἔγωγε νῦν χΧΥ. {| ἐθέλοιμι 
ἔφη Ῥορρο, ἐθέλοιμεν ἢ “4. ὁρῶ 2Ζ. 4 ἀναγκάζειν] κινδυνεύειν 
ἀναγκάζειν « (κινδ. ῬαποίϊΒ ποίαν! ΟἹ ὁ σύγε μηδένα 2. 
9 ἤχοιμεν ἑκάστῳ « ᾿ ἅπαντες 2. 10 γε] τε Ζ. ᾿ οὐδὲ “2. }} 
διώξομεν χ. 11 ἣν 5, ἐὰν ΟΕ, ἂν Ὁ, οι. Ε. [ἢ οτι. 2. 
12 ἢ] εἴ χ. || ἐπιλειπόμενον 4. 14 ἐπεὶ Δ}. 17 ροβὺ πάντες 

ἃ οἵδε « Ὠιπά. 19 ἂν οὼὰ. ζ 20) ἔφη οπι χύ. [' τούτων 
δηΐθ ἔφη ἐγϑῆβρ. 5. 21 ἐπιστείλῃς 4. }} δὴ οαι χΥ.}} ἔφη οἵὰ Ζ. 
58 τούτων Φ᾽Ὀϊπα. || ἐτύγχανε α. παρὼν ϑομποίάθοτ, ὧν οοἀά. 
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94 σϑαι. τότε δὴ ἐχπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρου τά τε 

15 
Ἢ 

0 αὐτοῖς οἱ ᾿Δσσύριοι ὥσπερ καὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι τοῖς, 

1608 7185... ΟΑΡ ἅ.ηι|ι. 

συγγενὴς αὐτοῦ εἶναι καὶ φιληϑεὶς παρ᾽ αὐτοῦ. εὐθὺς 
οὖν ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αρκεῖ μοι, ἔφη. οὑτοσί. Οὗτος 

τοίνυν. ἔφη, ὅοι ἑπέσϑω. καὶ λέγε σύ, ἔφη, τὸν ϑέλοντα. 

«ἐξεῖναι» ἱέναι μετὰ Κύρου. οὕτω δὴ λαβὼν τὸν 

ἄνδρα ἐξήει. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθον, εὐθὺς ὃ Κῦρος εἶπε, 

Νῦν δὴ σὺ δηλώσεις εἰ ἀληϑῆ ἔλεγες, ὅτε ἔφησϑ᾽ ἥδε- 
σϑαί μὲ ϑεώμενος. Οὔκουν ἀπολείψομαί γέ σου, ἔφη 
ὁ Μῆδος, εἰ τοῦτο λέγεις. χαὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Οὐκοῦν ᾿ 

καὶ ἄλλους προϑύμως ἐξάξεις; κἀκεῖνος ἐπομόσας Νὴ ' 

τὸν 4, ἔφη. ἕως ἄν γε ποιήσω καὶ σὲ ἡδέως ἐμὲ ϑεᾶ- 

ἄλλα προϑύμως ἀπήγγελλε τοῖς Μήδοις καὶ προσετίϑει, 

ὅτι αὐτός γε οὐχ ἀπολείψοιτο ἀνδρὸς καλλίστου καὶ. 

ἀρίστου, καὶ τὸ μέγιστον, ἀπὸ ϑεῶν γεγονότος. 

Πράττοντος δὲ ταῦτα τοῦ Κύρου ϑείως πῶς ἀφ-᾿ 

ικνοῦνται ἀπὸ Ὑρκανίων ἄγγελοι. οἱ δὲ Ὑρκάνιοι ὅμο-. 

ρον μὲν τῶν ᾿Ασσυρίων εἰσίν, ἔϑνος δ᾽ οὐ πολύ, διὸ 

καὶ ὑπήχοον τῶν ᾿ἀσσυρίων ἦσαν εὔιπποι δὲ χαὶ τότε, 
ἐδόκουν εἶναι χαὶ νῦν ἔτι δοκοῦσιν: διὸ καὶ ἐρχῶντο, 

1 παρ᾽ αὐτοῦ χ, παρὼν Υ, Οτῆ. Ζ. ῶ ἀρκεῖ ἔφη ἔμοιγε Υ,. 
ΠΣ ἔμοιγε (οτα. ἔφη) χα 9. ἔφη οπι. Ζ. (5 ν. 6) ἐϑέλοντα 4. 
4 «ἐξεῖναι» Θρο. ὃ ἐξῆλϑεν οοαα οοττ. Ηὰρ. [|| εὐθὺς οἵα. Ζ. 
6 ὅτι Ηυρ Ι ἔφης σοαα-, ΘΟΣΤ. ν. ΒΑΡ τ. 7 ϑεώμενος ἐμέ 2. 
8 καὶ ὁ κῦρος εἶπεν οτη. 2. 9 Ροβὺ ἄλλους δα. ἔφη ἷ.ἢ 
ἐξάξεις 28᾽' (πὰ αὑο ἐξα τηδη. ΤΘΟ 1. γῶ8. 8644), λέξεις ΧΊ. 
κἀκεῖνος ἐπομόσας ΧΥ; ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος «. [10 ἕως ἂν γε 

ὡς ΧΥ, ἔστε γ᾽ ἂν ΑΗ, ἕως ἂν 6. || ἐμὲ ἡδέως ϑεάσασϑαι Ζ. 
νὰν! ὅτε 4 Ε΄. ΠΠ| ροϑὺ δὴ δᾶ. καὶ. 19 ἀπήγγειλε Ε6. 18 αὐτοὶ 

|| γε] τε χυ. [[ ἀπολείψοιντο Ζ. Ι καλλίστου καὶ οτα. Ε΄ 
15 τοῦ κύρου ταῦτα 2Ζ. 16 ἀπὸ] ὑπὸ ΟΕ. 17 μὲν οτη Ζ. ! 
πολλοί α. 18 ἦσαν τῶν ἀσσυρίων 2. ᾿ εὔιπποι ΕἼΒΟΠΘΙ, ἔφιπποι 
οοαά. || καὶ οτα. Εἰ. ᾿ ρῬοδβὺ τότε 8Δ6α. δὴ 6, δὲ (δὲ) ΑΗ. 19 ἐδό- 
χουν καὶ νῦν δοκοῦσιν εἶναι Ζ. ' 
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Σκιρίταις, οὐδὲν φειδόμενοι αὐτῶν οὔτ᾽ ἐν πόνοις 

οὔτ᾽ ἐν κινδύνοις᾽ χαὶ δὴ καὶ τότε ὀπισϑοφυλακεῖν 

ἐχέλευον αὐτοὺς ὡς χιλίους ὄντας ἱππέας. ἵνα εἴ τι 

ὕπισϑεν δεινὸν εἴη, ἐκεῖνοι πρὸ αὐτῶν τοῦτ᾽ ἔχοιεν. 

οἱ δὲ Ὑρκάνιοι, ἅτε μέλλοντες ὕστατοι πορεύεσϑαι, 

χαὶ τὰς ἁμάξας τὰς ἑαυτῶν καὶ τοὺς οἴκέτας ὑστάτους 

εἶχον. στρατεύονται γὰρ δὴ οἱ κατὰ τὴν ᾿4σίαν ἔχον- 
τὲς οἱ πολλοὶ μεϑ᾽ ὧνπερ καὶ οἰκοῦσι χαὶ τότε δὴ 
ἐστρατεύοντο οἱ Ὑρχάνιοι οὕτως. ἐννοηϑέντες δὲ οἷά 

τὲ πάσχουσιν ὑπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ ὅτι νῦν τεϑναίη 

μὲν ὁ ἄρχων αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ εἶεν, φόβος δ᾽ ἐν- 

δίη τῷ στρατεύματι. οἱ δὲ σύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀϑύμως 

ἔχοιεν χαὶ ἀπολείποιεν « αὐτοὺς». ταῦτα ἐνϑυμου- 

μένοις ἔδοξεν αὐτοῖς νῦν χαλὸν εἶναι ἀποστῆναι, εἰ 
ϑέλοιεν οἱ ἀμφὶ Κῦρον συνεπιϑέσϑαι. καὶ πέμπουσιν 

ἀγγέλους πρὸς Κῦρον" ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ τούτου 

ὄνομα μέγιστον ηὔξητο. οἱ δὲ πεμφϑέντες λέγουσι 

Κύρῳ ὅτι μισοῖέν τε τοὺς ᾿Ασσυρίους δικαίως, νῦν τ᾽. 

εἶ βούλοιτο ἱέναι ἐπ᾽ αὐτούς. καὶ σφεῖς σύμμαχοι 

᾿ὑπάρξοιεν καὶ ἡγήσοιντο᾽ ἅμα δὲ πρὸς τούτοις διηγοῦντο 

τὰ τῶν πολεμίων ὡς ἔχοι, οἷα δὴ ἐπαίρειν βουλόμενοι 

“μάλιστα στρατεύεσθαι αὐτόν. χαὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο 

1 Σκειρίταις Ε΄. ὃ ἱππέας ὄντας ὅπως «(. 4 ἑαυτῶν χγΥ. 
Ὁ τὰς πο ἑαυτῶν οπι. 2 Ε΄. 7 δὴ οἵη. Ὠ. ἴῃ 18. πη8η. ΓΘΟ. 
Ἐ᾿ [| οἱ οι. 2. 8. ῥυτὰ καὶ οἵη. 2 Ε. 9 οὕτως οἱ Ὑρκά- 
νιον ζ. 1ΠΠ ἡσσώμενοι (α. ᾿| δ᾽ ἐνείη] δὲ πολὺς εἴη ἐν. χὮ. 12 οἵ 
τε ἘΠῚ βύμμαχοι 6. ὡςοα ΒΕ. 18 «αὐτοὺς» οσο. 14 δηΐθ 
νῦν δα. ὡς καὶ χ. καὶ ὡς Π), καὶ κ (Θοηροπάϊατη σνοοὶβ καὶ) ἘΝ 
15 ἐθέλοιεν ΗΕ. || συνέπεσϑαι 7. 10 τὸ οι. ζΖ. ᾿ τούτων 6. 
17 ηὔξετο χγ. [18 τε οτι. γῦ. || τ δ᾽ α. 19 βούλοιντο ὨῈΕ. 
80 ὑπάρχοιεν Ζ.  ἡγήσαιντο ΧΥ. 91 ἔχοιεν Ἐ᾿. | οἷα δὴ ΧΕ, 
ὡς δὴ Ὁ, οπι. 2. 25 ὡς μάλιστα ΧΥ. 
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7 δευνται. καὶ ὃ Κῦρος ἔφη, Ἔχετε οὖν ὧν λέγετε πι- 
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110 Βνι ΡΙ 
9 ἤ Α " 8 “᾿ Ὕ [ς - -»"“-ὦν» 

αὐτούς. Καὶ δοκεῖτε ἄν, ἔφη, ἔτι ἡμᾶς καταλαβεῖν 

αὐτοὺς πρὶν ἐν [τοῖς] ἐρύμασιν εἷναι; ἡμεῖς μὲν γάρ, 
4“ , ς . - ς ῇ κα Ω᾽ Ἵ 
ἔφη. μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγούμεϑα εἶναν ὃτι ξλαϑον 

ἡμᾶς ἀποδράντες. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε βουλόμενος αὐτοὺς. 

ὡς μέγιστον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. οἱ δὲ ἀπεχρίναντο ὅτι, 
᾿ " [ 2 7 7 Σ καὶ αὔριον, ξωϑεν εἶ εὔζωνοι πορεύοιντο. καταλήψοιντο". 

ὑπὸ γὰρ τοῦ ὄχλου καὶ τῶν ἁμαξῶν σχολῇ πορεύεσϑαι. 
αὐτούς καὶ ἅμα, ἔφασαν, ἅτε τὴν προτέραν νύκτα᾿ 

ἀγρυπνήσαντες νῦν μικρὸν προελθόντες ἐστρατοπέ- 

3 στόν τι ἡμᾶς διδάσκειν ὡς ἀληϑεύετε; Ὁμήρους γ᾽} 

ἔφασαν, ἐθέλομεν αὐτίκα ἐλάσαντες τῆς νυχτὸς ἀγα- 

γεῖν᾽ μόνον καὶ σὺ ἡμῖν πιστὰ ϑεῶν [πεποίησο] καὶ; 

δεξιὰν δός, ἵνα φέρωμεν καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτὰ ἅπερ᾽ 

ἂν αὐτοὶ λάβωμεν παρὰ σοῦ. ἐκ τούτου τὰ πιστὰ δί-" 
δωσιν αὐτοῖς ἦ μήν, ἐὰν ἐμπεδώσωσιν ἃ λέγουσιν. 

ὡς φίλοις καὶ πιστοῖς χρήσεσϑαν αὐτοῖς, ὡς μήτε 

Περσῶν μήτε Μήδων μεῖον ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ. καὶ νῦν; 
ἔτι ἰδεῖν ἔστιν Ὑρκανίους καὶ πιστευομένους καὶ ἀρ- 
χὰς ἔχοντας, ὥσπερ καὶ Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἂν 
δοκῶσιν ἄξιοι εἶναι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἔτι φύα 

Ἵ ἡμᾶς ἔτι γ. 2 [τοῖς] 660. 8 εἶναι οἵη. 2}), ροϑῦ συμ- 
φορὰν ἔγϑη8ρ. Ε 0 Ροϑύ καὶ δαα. ἣν « οὖ 1π τηδῖρ', Τηδῃ. 
τ606. Ε' [ εἰ οτι. Ζ. 8 ἅτε ΟΤη. 2. 9 προελϑόντες ἜΡΕΝ 
προσελϑόντες 2, πορευϑέντες ΧΥ. ᾿ ἐστρατοπεδεύκασι ΧΥ. [Π τ 
«διδόντες» ΒΙοματάβ. Π διδάσκειν ΟἿ. Ζ. 12 ϑέλομεν “.] 
ἐλάσαντες αὐτίκα ΧΥ. 13 ϑεῶν τε πιστὰ ποίησον ΧΥ, αὐοα 
αοξ. Ῥαπίαζιθβ οἷ. Υ' 1.1. Δη. ν.ε! 8, 20, πεποίησο 46]. Οοθοῦ. 
14 τὰ αὐτὰ) ταῦτα χΧΥ. 1ὅ τὰ οπι. Ζ 10 ἐὰν] ἂν “ἴ. 
ἐμπεδῶσιν χΥ. ᾿ λέγωσιν Ζ. 18 πλεῖον ΕΡΥ. [| ἑαυτῷ χ, ἑαυ- 
τοῦ 2Ἐ,, αὐτῷ 1). [! νῦν δ᾽ γ΄ 19 ἔστιν ἔτι ἰδεῖν 2. 6) ἐπειδὴ 
ΧΥ, ἐπεὶ π. φωτὸς ΧΥ. 
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ὄντος, χαὶ τοὺς Ὑρχανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, 

ἵνα ἅμα ἴοιεν. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι πάντες, ὥσπερ εἶχός, 

ἐξῇσαν, καὶ Τιγράνης ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα" 
τῶν δὲ Μήδων ἐξῇσαν οἱ μὲν διὰ τὸ παιδὶ Κύρῳ 

ὄντι παῖδες ὕντες φίλοι γενέσϑαι. οἱ δὲ διὰ τὸ ἐν 

ϑήραις συγγενόμενοι ἀγασϑῆναι αὐτοῦ τὸν τρόπον, οἵ 

δὲ διὰ τὸ χαὶ χάριν εἰδέναι ὅτι μέγαν αὐτοῖς φόβον 

ἀπεληλακέναι ἐδόκει. οἱ δὲ καὶ ἐλπίδας ἔχοντες διὰ 

τὸ ἄνδρα φαίνεσϑαι ἀγαϑὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ μέγαν ἔτι 

ἰσχυρῶς ἔσεσϑαι αὐτόν, οἱ δέ, ὅτε ἐτρέφετο ἐν Μήδοις, 
εἴ τινι ἀγαϑόν τι συνέπραξεν, ἀντιχαρίξεσϑαι ἐβού΄- 
λοντο᾽ πολλοῖς δὲ πολλὰ διὰ φιλανϑρωπίαν παρὰ 

τοῦ πάππου ἀγαϑὰ διεπέπρακτο᾽ πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ τοὺς 
Ὑρκανίους εἶδον καὶ λόγος διῆλϑεν ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ 

πολλὰ ἀγαϑά, ἐξῇσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα. οὕτω 

δὴ χαὶ οἱ Μῆδοι σχεδὸν ἅπαντες ἐξῆλϑον πλὴν ὅσοι 
σὺν Κυαξάρῃ ἔτυχον σκηνοῦντες᾽ οὗτοι δὲ κατέμενον 

καὶ οἱ τούτων ὑπήχοοι. οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες φαιδρῶς 

᾿ καὶ προϑύμως ἐξωρμῶντο, ἅτε οὐκ ἀνάγκῃ ἀλλ᾽ ἐϑε- 

᾿λούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκα ἐξιόντες. ἐπεὶ δ᾽ ἔξω ἦσαν, 

πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Μήδους ἐλϑὼν ἐπήνεσέ τε αὐ- 

τοὺς καὶ ἐπηύξατο μάλιστα μὲν ϑεοὺς αὐτοῖς ἵλεως 
β ------ 

1 ρμοϑεὺ ὄντος δα ἃ. καὶ αὐτός σ. ἡ ὑρκανοὺς οὐ ἐκέλευεν ἘΝ 
"ἢ δὴ] γὰρ “. | ὥσπερ εἰκὸς πάντες 2. ὃ ἐξῇσαν Ηὰρ,, ἔξω 
᾿ ἤσαν 5, εὐθὺς ἔξω ἦσαν ΧΥ 1 αὐτοῦ Ζ. 4 ὄντι κύρῳ “. 
ὦ χαὶ οτ. χΥ. ᾿ ρΡοβὺ χάῤιν δα. εὖ Αε, αὖ 6Ἡ. 8 ἐδόκει] 
᾿ ἐμαὶ ΒΕ || καὶ ομι. ε. [[ διὰ] δὲ Κ΄ 11 τὸ ἀγαϑόν τῳ 2. 

συνέπραξεν ΧΥ, ἔπραξεν 2ε. ᾿ ἠβούλοντο 5. 18 γροβὺ ἐπεὶ 
δαᾷ. καὶ “. 14 διῆλϑεν ΔΉ, διεδόϑη ΟἿ, ἐδόϑη Ὁ Ὁ 1. τᾶ8., 
δἰσηγγέλϑη Εἰ. 16 ἐξῆλϑον σχεδὸν πάντες καὶ οἱ μῆδοι 4“. 

ΤῺ κατέμειναν χγ. 930 οὕνεκα 5. 99. ἵλεως] ἡδέως γ᾽ (ἡλέως, 
"Δ ἴῃ ταβ. Ἐν). 1 ροβὺ ἵλεως Δ4 4. ὄντας χΥ. 
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ἡγεῖσϑαν καὶ σφίσιν, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτὸς δυνασϑῆναι 

χάριν αὐτοῖς ταύτης τῆς προϑυμίας ἀποδοῦναι. τέλος 

δ᾽ οὖν εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο μὲν αὐτοῖς οἱ πεζοί, ἐχείνους 
δ᾽ ἔπεσϑαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσε χαὶ ὅπου ἂν ἢ 
ἀναπαύωνται ἢ ἐπίόσχωσι τῆς πορείας. ἐνετείλατο αὖ- 

τοῖς πρὸς ἑαυτὸν παρελαύνειν τινάς, ἵνα εἰδῶσι τὸ 
ἀεὶ καίριον. ἐκ τούτου ἡγεῖσϑαι ἐκέλευσε τοὺς Ὕρκα- 

νίους. καὶ οἱ ἠρώτων Τί δέ; οὐκ ἀναμενεῖς, ἔφασαν, 
τοὺς ὁμήρους ἕως ἂν ἀγάγωμεν, ἵνα καὶ σὺ ἔχων τὰ 
πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ; καὶ τὸν ἀποχρίνασϑαι λέ- 

γεται. Ἐννοῶ γάρ. φάναν, ὅτι ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν 

ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέραις χεραίν. οὔ- 

τῶ γὰρ δοκοῦμεν παρεδκευάσϑαν ὡς ἐὰν μὲν ἀληϑεύ- 

ητε, ἱκανοὶ εἶναι ὑμᾶς εὖ ποιεῖν" ἐὰν δὲ ἐξαπατᾶτε, 
οὕτω νομίζομεν ἔχειν ὡς οὐχ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσεσϑαι., 

ἀλλὰ μᾶλλον. ἢν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσιν, ὑμᾶς ἐφ᾽ ἡμῖν γε- 

νήσεσϑαι. χαὶ μέντοι. ἔφη, ὦ Ὑρχάνιοι, ἐπειδήπερ, 

φατὲ ὑστάτους πορεύεσϑαι τοὺς ὑμετέρους, ἐπειδὰν ἴδητε, 

αὐτούς. σημήνατε ἡμῖν ὅτι οἱ ὑμέτεροί εἶσιν, ἵνα. 
φειδώμεϑα αὐτῶν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ὑρκάνιοι, 

Ϊ 

1 δυνηϑῆναι ΧΥ. ὃ δ᾽ οὖν ΧΥ, δ᾽ Ζ.Ὀ 4 ἐκέλευεί(ν) ΧΕ, 
ἢ οτη. Ζ. ὅ ἐπιστήσωσι 2. ᾿ ἐνετείλατο 2. ἐκέλευσεν γῷ, ἐκέ-᾿ 
λευεν Εἰ. 6 αὐτὸν 2. 7 ἀεὶ] δὴ “. || ἐκέλευε 2. 8 δὲ]. 
δαὶ Ὁ, δὲ καὶ Ὁ. [| οὐκ] οὐ γὰρ 2, οὐκ ἄρ᾽ Μδαάνὶρ. ᾿ ἀναμένεις, 
οοαάα., οοὐτ. Ὠ1πα. 9 ἔχων καὶ σὺ 7. 11 γὰρ οτῃ. Χ. [} 
ἔχωμεν Β΄. [Π Δηὔο τὰ 844, πάντες ΧΥ. 18 οὐ 14 ἣν... ἢν 2: 
14 ὑμᾶς ΕΙπα. ἡμᾶς οοὐ. 19 οὐχ] μὴ χΥ. [[ ἔσεσϑ'αι] γενήσε- 
σϑαι ΟἉ, γενέσϑαι Ἐ. | ἔσεσϑαι. .. 16 ἡμῖν ἴῃ ταᾶτρ. Εν 
16 μᾶλλον οἴχα. ΕΒ, [ ἂν χ, ἐὰν Ὁ), ἣν οοὐ. [βούλωνται ΧΥ. ἢ 

᾿ γενήσεσϑαι ΧΥ. γενέσϑαι κ. 17 ἐπείπερ ἔφατε 5. 18 πορεύε- 
σϑαὶ ΧΥ. ἔἕπεσϑαι 2. 19 σημήνατε ὨϊΙπᾶ, σημάνετε Ζ, σημαΐ- 
νετὲ ΧΥ. ᾿ ὑμέτεροι Βτοάδαοαβ, ἡμέτεροι οοα4. 230 ἀκούοντες 
ΧΕΙ [| δὲ οἵα. Χυ. Βι 



1Β..1ν. ΟΑΡ, ΤΙ. 11 

τὴν μὲν ὁδὸν ἡγοῦντο ὥσπερ ἐκέλευε, τὴν δὲ ῥώμην τῆς 

ψυχῆς ἐθαύμαξον᾽ καὶ οὔτε ᾿Ασσυρίους οὔτε Μυδοὺς 
οὔτε τοὺς συμμάχους αὐτῶν ἔτι ἐφοβοῦντο, ἀλλὰ μὴ 
παντάπασιν ὃ Κῦρος μικράν τινα αὐτῶν οἴοιτο ῥοπὴν 

εἶναι καὶ παρόντων καὶ ἀπόντων. 
Πορευομένων δὲ ἐπεὶ νὺξ ἐπεγένετο, λέγεται φῶς 

τῷ Κύρῳ καὶ τῷ στρατεύματι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προφα- 

νὲς γενέσϑαι, ὥστε πᾶσι φρίκην μὲν ἐγγίγνεσϑαι πρὸς 

τὸ ϑεῖον. ϑάρρος δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους. ὡς δ᾽ εὔ- 

ξωνον τε χαὶ ταχὺ ἐπορεύοντο, εἰκότως πολλήν τε 

ὁδὸν διήνυσαν καὶ ἅμα κνέφᾳ πλησίον γίγνονται τοῦ 

τῶν Ὑρκανίων στρατεύματος" ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγ- 

γελοι, λέγουσι τῷ Κύρῳ ὅτι οὗτοί εἶσιν οἱ σφέ- 

τερον τῷ τε γὰρ ὑστάτους εἶναι γιγνώσκειν ἔφασαν 
καὶ τῷ πλήϑει τῶν πυρῶν᾽ ἐκ τούτου πέμπει τὸν 
Ο’ 9 - }} 3 ’ ’ ’ ἕτερον αὐτῶν πρὸς αὐτούς, προστάξας λέγειν, εἰ φίλοι 

εἰσίν, ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας᾽ 

συμπέμπει δέ τινα καὶ τῶν σὺν ἑαυτῷ καὶ λέγειν ἐκέ- 

λευσε τοῖς Ὑρκανίοις ὅτι ὡς ἂν δρῶσιν αὐτοὺς προσ- 
φερομένους, οὕτω καὶ αὐτοὶ ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὃ : 

μὲν μένει τῶν ἀγγέλων παρὰ Κύρῳ, ὁ δὲ προσελαύ- 
Ὡ 

νει πρὸς τοὺς Ὑρχανίους. ἐν ᾧ δ᾽ ἐσκόπει τοὺς 

Ὁ ρυίυβ οὔτε] οὐχὶ τοὺς χΥ. Τ 5μοβὺ οὔτε]! οὐδὲ τοὺς 
χα. ἢ οὔτε] οὐδὲ χγ. [ ἔτι οἵα. Ζ. 4 αὐτῶν] ἑαυτῶν χΥ. 

’ὔ ᾿ φῆι - ὃ προσόντων 7. Ὁ ἐγένετο ΧΥ. 7 καὶ οτῃ. χ. [[ προφανῶς 
Ἐρσ, περιφανὲς Ε;, οἵα. Ὁ. 8 μὲν φρίκην “, φρίκην οἵα. Ε. 
πρὸς τὸ (οἴη. ΟἹ ϑεῖον ἐγγίγνεσϑαι ΧΥ. 9 ϑάρσος Ε΄. ᾿᾿ὶ ὡς ὁ᾽ 
Ὑ. ὥστε χ, ὥστ᾽ « (αὖ 12). 18 καὶ τῷ κύρῳ λέγουσιν «. 16 τά- 
ξας 2. 17 ἀπαντᾶν Χ, ἀπατᾶν Ἐ (ν 85. ν. τηϑη. Γ66.). 
18 τινὰς οοἀᾶ,, οοττ. Ζθαπο. 90 ποιήσωσιν 4 (ω ἷπ τᾶβ. Η.) 
δὴ] δὲ 2. Ὡ] τῷ διΐο κύρῳ δ. ζ.Ύ 92 ἐν ᾧ... 1 ν». 114 
᾿ κῦρος ΟΥη. Ζ. 

15 

18 
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19 
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20 

Θι 
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ΧΥ. {πκαὶ καϑ' ὃν χ οὐ (αυἱ 90 ἰπ τῶ8.) Ἐ' 11 τούτων δὴ 

174 ΠῊἨ ἄν. ὉΛΕΙΗ͂: β 

Ὑρκανίους ᾧ Κῦρος ὅ,τι ποιήσουσιν. ἐπέστησε τὸ 
στράτευμα᾽ παρελαύνουσι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ τῶν Μή-᾿ 

δῶν προεξστηκότες καὶ ὁ Τιγράνης καὶ ἐπερωτῶσι τί 

δεῖ ποιεῖν. ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλη-᾿ 
ς ῇ ᾿] Ἵ φ Ο -« 

σίον Ὑρκανίων στράτευμα καὶ οἴχεται ὃ ἕτερος τῶν 
ἀγγέλων πρὸς αὐτοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν αὐ- 

τῷ, ἐροῦντες, εἰ φίλοι εἰσίν, ὑπαντιάξειν τὰς δεξιὰς. 
ἀνατείναντας πάντας. ἐὰν μὲν οὖν οὕτω ποιῶσι." 

δεξιοῦσϑε αὐτοὺς καϑ᾽ ὃν ὧν ἢ ἕκαστος καὶ ἅμα | 

ϑαρρύνετε᾽ ἐὰν δὲ ὅπλα αἴρωνται ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι,. 
τούτων, ἔφη, εὐθὺς δεῖ πρώτων πειρᾶσϑαι μηδένα | 

λείπειν. ὃ μὲν τοιαῦτα παρήγγειλειν. οἱ δὲ Ὑρκάνιοι, 
ἀκούσαντες τῶν ἀγγέλων ἤσϑησάν τὲ χαὶ ἀναπηδή- 

ὅαντες ἐπὶ τοὺς ἵππους παρῆσαν τὰς δεξιάς, ὥσπερ, 

εἴρητο, προτείνοντες. οἱ δὲ Μῆδοι χαὶ οἱ Πέρσαι, 
ἀντεδεξιοῦντό τε αὐτοὺς καὶ ἐϑάρρυνον. καὶ ἐκ τούτου 

δὴ ὃ Κῦρος λέγει, Ἡμεῖς μὲν δή, ὦ Ὑρχάνιοι,. ἤδη 
ὑμῖν πιστεύομεν᾽ χαὶ ὑμᾶς δὲ χρὴ πρὸς ἡμᾶς οὕτως, 

ἔχειν. τοῦτο δ΄. ἔφη. ἡμῖν πρῶτον εἴπατε ὁπόσον 

ἀπέχει ἐνϑένδε ἔνϑα αἱ ἀρχαί εἶσι τῶν πολεμίων καὶ 

1 ἐπέστησε) ἐπιστεῖλαι ΑΗ. οἴῃ. α. τῷ στρατεύματι 4. ὥῶ. καὶ 
παρελαύνουσι(ν ΕἾ πρὸς χΥ. 8 παρεστηκότες Χ. ᾿ ἐρωτῶσι(ν) χγ. 
4 ὅτι οἵη. χυ. ὅ δηπίς Ὑρκανίων 88. τῶν Ο, αὐτῶν Ἐἰ. [| στρά- 
τευμα 1.τὰ. 6. ό τις] τινες ΧΥὄ. 717. ὑπαντᾶν γῷ, ἀπαντᾶν ΕΙ, 
5. (οὐ 10) ἣν Ζ. ᾿ οὕτω ποιῶσι] οὕτως ἴωσι ΧΕ. 9 τε οτῇ. 

--- 

ἔφη χ. ᾿ εὐθὺ δεῖ πρῶτον 2, πρῶτον δεῖ εὐθὺς Β΄, πρώτων εὖ-᾿ 
ϑὺς Ὁ. ᾿ δεῖ οτχ. ΧΙ). [ πειρᾶσϑε . || μηδένα ΑΗ. 12 λιπεῖν Ζ. 
15 εἴρηται ΧΙ). ᾿ ροβῦ. οἱ οἴῃ. Ζ. 16 ἐθάρρυνον (-αν Χ) καὶ, 
ἐκ ΧΥ. 17 λέγει ὃ κῦρος χγ. ᾿ δηίες ἡμεῖς δαᾶ. εἰ «. δὴ 
οἵα ΧΌ. ᾿ ἤδη ὑμῖν οτα. 5 19 πρῶτον ἡμῖν 5. [ πόσον 4. 
20 ἴῃ τῶν Εἰ [0]. 247 ἀθβιηϊΐ, 10]. 2ὅτ τποὶριὺ Κὶ 2, 27 ἃ γοΣῸ]8 
ἔπαϑον ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ι 
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τὸ ἁϑρόον αὐτῶν. οἵ δ᾽ ἀπεκρίναντο ὅτι ὀλίγῳ πλέον 

ἢ παρασάγγην. 
Ἐνταῦϑα δὴ λέγει ὁ Κῦρος. Ἅγετε δή, ἔφη, ὦ 

ἄνδρες Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὑμεῖς ὦ Ὑρκάνιοι, ἤδη 

γὰρ καὶ πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς συμμάχους καὶ κοινωνοὺς 

διαλέγομαι. εὖ χρὴ εἰδέναι νῦν ὅτι ἐν τοιούτῳ ἐσμὲν 
“, Γ᾿ Ἁ ἤ Ἃ - 

ἔνϑα δὴ μαλακισάμενοι μὲν πάντων ἂν τῶν χαλεπω- 

τάτων τύχοιμεν ἴδασι γὰρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν" 

ἣν δὲ τὸ καρτερὸν ἐμβαλόμενοι ἴωμεν ῥώμῃ καὶ ϑυμῷ 

ἐπὶ τοὺς πολεμίους. αὐτίκα μάλ᾽ ὄψεσϑε ὥσπερ μ ᾿ μ Ν 

δούλων ἀποδιδρασκόντων ηὑρημένων τοὺς μὲν ἱκετεύ- 

οντας αὐτῶν. τοὺς δὲ φεύγοντας. τοὺς δ᾽ οὐδὲ ταῦτα 

φρονεῖν δυναμένους. ἡττημένοι τε γὰρ ὄψονται ἡμᾶς 

καὶ οὔτε οἱόμενοι ἥξειν οὔτε συντεταγμένοι οὔτε 

οὖν ἡδέως βουλόμεϑα καὶ δειπνῆσαι καὶ νυχτερεῦσαι 
καὶ βιοτεύειν τὸ ἀπὸ τοῦδε. μὴ δῶμεν αὐτοῖς σχολὴν 

μήτε βουλεύσασϑαι μήτε παρασχευάσασϑαι ἀγαϑὸν 
αὑτοῖς μηδέν, μηδὲ γνῶναι πάμπαν ὅτι ἄνϑρωποί 

ἐσμὲν, ἀλλὰ γέρρα καὶ κοπίδας καὶ σαγάρεις ἅπαντα 
χαὶ πληγὰς ἥκειν νομιξόντων. καὶ ὑμεῖς μέν. ἔφη. ὦ 

ρχάνιοι, ὑμᾶς αὐτοὺς προπετάσαντες ἡμῶν πορεύεσϑε 
ἔμπροσϑεν. ὅπως τῶν ὑμετέρων ὅπλων δρωμένων 
λανϑάνωμεν ὅτι πλεῖστον χρόνον. ἐπειδὰν δ᾽ ἐγὼ 
κάκ... 

ὃ πρὸς οἴ. ΧΙ. 6 τούτῳ ΧΙ). δὴ οἱ. χΧ|). ᾿ ἂν 
πάντων (οτη. τῶ») Ζ. 9 δὲ κατὰ τὸ Ὁ. 11 καὶ ηὑρημένων 
Χ}. 18 τε ροβὺ ὄψονται ὑτᾶπβρ. ἃ. 1 παρασχευασάμενοι ΑΗ. 
αὐ εἰλημμένοι χ ΤΏ. 16 βουλοίμεθα χΌ. 3 νυκτερεύσειν καὶ 

21 

κατ 0 

μάχεσϑαν παρεσκευασμένοι κατειλημμένοι ἔσονται. εἰ ὃ. 

30 

29 
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πρὸς τῷ στρατεύματι γένωμαι τῶν πολεμίων, παρ᾽ 
ἐμοὶ μὲν καταλίπετε ἕκαστοι τάξιν ἱππέων, ὡς, ἄν. 

τι δέῃ. χρῶμαι μένων παρὰ τὸ στρατόπεδον. ὑμῶν. 

δὲ οἱ μὲν ἄρχοντες καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐν τάξει ἐλαύ- 
νὲτὲ ἁϑρόοι. εἰ σωφρονεῖτε. ἵνα μήποτε ἁϑρόῳ τινὶ 
ἐντυχόντες ἀποβιασϑῆτε. τοὺς δὲ νεωτέρους ἀφίετε 

διώκειν. οὗτοι δὲ κατα) καινόντων᾽ τοῦτο γὰρ 

ἀσφαλέστατον, νῦν ὡς ἐλαχίστους τῶν πολεμίων λείπειν. 
ἣν δὲ νικῶμεν, ἔφη, ὃ πολλοῖς δὴ κρατοῦσι τὴν τύχην 
ἀνέτρεψε, φυλάξασϑαι δεῖ τὸ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τραπέσϑαι" 

ὡς ὃ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ᾽ ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σκευοφό- 

ρος καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ χρῆσϑαν ἤδη τούτῳ ὡς 
ἀνδραπόδῳ. ἐκεῖνο δὲ χρὴ γνῶναι ὅτι οὐδέν ἔστι 

κερδαλεώτερον τοῦ νικχᾶν᾽ ὃ γὰρ χρατῶν ἅμα πάντα 

συνήρπακε, καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ 

χρήματα καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. πρὸς ταῦτα τοῦτε 

μόνον ὁρᾶτε ὅπως τὴν νίκην διασῳζώμεϑα᾽ ἐὰν γὰς 

κρατηϑῇ, καὶ αὐτὸς ὁ ἁρπάξων ἔχεται. καὶ τοῦτο ἅμο 
διώκοντες μέμνησϑε. ἥκειν πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φάους 
Ψ ς ΄ , 3 ’ Ἵ ΄ 

ὄντος" ὡς σχότους γενομένου οὐδένα ἔτι προσδεξόμεϑα 

9 χαταλείπετε οὗ ἵππων “2. ἢ ὡς ΧΡ, ἧ Ζ. 8. δέῃ] δέωμα; 
ὡς Α6, δέωμαι (ὡς 5. ν.) Η. || στράτευμα Ζ.ἁ. 4 ἀ 
γνετε 2. ὅ ἵνα... 6 ἀποβιασϑῆτε οτι. α. [Π ροϑὺ μήποτε δα 
που ΑΗ. 6 ἐντυγχάνοντες (}0. ἢ ἀποβιασϑείητε ΑΗ. 
[Ἔ’Ὲ Ζ. 7 κατακαινόντων Ηογθσάθῃ, ἁποκτεινόντων τ 
(ΟΔΙΆ ΤΆ Υ]10 ἀθ ΚΕ Βα65 Βα 6η 4); καινόντων Ζ. 8 λιπεῖν Ζ) 
ἂν 4. [Π ἣν δὲ τὸ πολλοῖς δὴ συμβεβηκὸς κρατοῦσι τὴν τύχη 
ἀνεαρέψαι γίγνηται ΧΌὮ. 9 ὃ σ΄, οχι. Ζ. [δὴ] δέῃ «. 10 ᾿ 
ἔστρεψε: 4. [| δεῖ] δὲ 4. 11 ῬμοῦΙοΒ. Ρ. 187, .18 (Πἰθἰ κου θα 
ἀνήρ᾽ Ξενοφῶν Παιδείας γ᾽ ἰδίως ἀντὶ τοῦ μάχιμος. 12 ἤδ'᾽ 
δὴ 2. 19 ἐκεῖνο Ὁ, κεῖνον 2, ἐκεῖ χ. 15 μιν. ΟΙ 
16 ταῦτα 5, τ᾽ αὖ ΧΌ. 17 ᾽τὴν δίχην διασώσωμεν᾽ ἐν γὰ 
ταύτῃ καὶ αὐτός ΧΙ). 19 φωτὸς ΧΡ. ' 
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Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους 

καὶ ἐκέλευσεν ἅμα πορευομένους τοῖς αὑτοῦ ἕκαστον 

δεκαδάρχοις τὰ αὐτὰ σημαίνειν: ἐν μετώπῳ γὰρ οἱ 

δεχάδαρχοι ἦσαν, ὥστε ἀκούειν" τοὺς δὲ δεκαδάρχους 

τῇ δεκάδι ἕκαστον κελεύειν παραγγέλλειν. ἐκ τούτου 

προηγοῦντο μὲν οἱ Ὑρχάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων 
σὺν τοῖς Πέρσαις ἐπορεύετο᾽ τοὺς δὲ ἱππέας ἑκατέρω- 

ϑεν, ὥσπερ εἶχός, παρέταξε. τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ 
φῶς ἐγένετο, οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὰ δρώμενα, οἵ δ᾽ 

ἐγίγνωσκον ἤδη. οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ δ᾽ ἐβόων, οἵ δ᾽ 
ἔλυον ἵππους, οἱ δὲ συνεσκευάξοντο, οἵ δ᾽ ἐρρίπτουν 

τὰ ὅπλα ἀπὸ τῶν ὑποξυγίων, οἱ δ᾽ ὡπλίζοντο, οἵ δ᾽ 
ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς ἵππους, οὗ δ᾽ ἐχαλίνουν, οἱ δὲ 

τὰς γυναῖχας ἀνεβίβαξον ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ τὰ 

πλείστου ἄξια ἐλάμβανον ὡς διασωσόμενοι. οἱ δὲ 

κατορύττοντες τὰ τοιαῦτα ἡλίσκοντο, οἵ δὲ πλεῖστοι εἰς 

φυγὴν ὥρμων᾽ οἴεσϑαν δὲ χρὴ καὶ ἄλλα πολλά τε καὶ 

παντοδαπὰ ποιεῖν αὐτούς, πλὴν ἐμάχετο οὐδείς, ἀλλ᾽ 

Ἱμαχητὶ ἀπώλοντο. Κροῖσος δὲ ὃ Ζυδῶν βασιλεύς, 

ὃς ϑέρος ἦν, τὰς τε γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις 

προαπεπέμψατο τῆς νυκτός, ὡς ἂν ῥᾷον πορεύοιντο 
κατὰ ψῦχος. καὶ αὐτὸς ἔχων τοὺς ἱππέας ἐπηκολού- 

αρ᾽ Ἑλλήσποντον ἄρχοντα Φρυγίας. ὡς δὲ παρ- 

3 ἐχέλευδν 2. ἢ αὑτοῦ ΠΕ), αὐτοῦ Ὁ, ἑαυτοῦ 5. 8 τὰ αὐτὰ] 
᾿αῦτα χΧὈ. ἦσαν οἱ δεκάδαρχοι 4. } δέκαρχοι χΧὮ. 4 δὲ ΟΤΏ. 
}. ὃ ροβὺ τούτου «αὰ. δὲ “ Ὠιπά. 9 φάος “2, σαφὲς Ὁ. ᾿ 
γίνετο ὁ. [ ὁρώμενα] δρώμενα «Ὀϊπὰ. 1] ἔρριπτον χ. 18 ἐπὶ 
οὺς οἴη. Ζζ.ἁ. [1 διασωξόμενοι 5. 17 οἴεσϑαι ... 19 ἀπώλοντο 
ἰδ]. Τήμποκθ. [δεῖ Ζ. [ καὶ ἄλλα ἐτδμβρ. Ροϑὺ παντοδαπὰ ὰ, 
ϑ ἀμαχητεί “. ἀπώλλυντο 2 Ζοπ. 2] ὡς ἂν] ὡς αὖ Ὁ, ὡς 
Ζοῃ 28 ταῦτα ΧὈ, τὰ αὐτὰ ταῦτα 4“. [| ποιῆσαί φασι 5. 

ΧΘΠΟΡΕ, ΙΤυβυϊν. Ογτὶ. ἘΔ. ταδίοσ. 12 

27 

28 

ϑει. χαὶ τὸν Φρύγα ταὐτά φασι ποιῆσαι τὸν τῆς 80 
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ἤσϑοντο τῶν φευγόντων καὶ καταλαμβανόντων αὐτούς, 

πυϑόμενοι τὸ γιγνόμενον ἔφευγον δὴ καὶ αὐτοὶ κατὰ 

81 χράτος. τὸν. δὲ τῶν Καππαδοχῶν βασιλέα καὶ τὸν 

τῶν ᾿“ραβίων ἔτι ἐγγὺς ὄντας καὶ ὑποστάντας ἀϑωρα- 

5 κίστους κατακαίνουσιν οἱ Ὑρχάνιοι. τὸ δὲ πλεῖστον 
ἦν τῶν ἀποθανόντων ᾿Αδσυρίων καὶ ᾿Αραβίων᾽ ἐν γὰρ 
τῇ ἑαυτῶν ὄντες χώρᾳ ἀσυντονώτατα πρὸς τὴν πορείαν 

82 εἶχον. οἱ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ οἱ Ὑρκάνιοι, οἷα δὴ 
εἰκὸς χρατοῦντας, τοιαῦτα ἐποίουν διώκοντες. ὃ δὲ 

ι0 Κῦρος τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱππέας καταλειφϑέντα 
περιελαύνειν ἐκέλευσε τὸ στρατόπεδον, καὶ εἴ τινας σὺν 

ὅπλοις ἴδοιεν ἐξιόντας, κατακαίνειν᾽ τοῖς δ᾽ ὑπομέ- 

νουσυν ἐκήρυξεν, ὁπόσοι τῶν πολεμίων στρατιωτῶν 
ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν τὰ 

10. ὅπλα σννδεδεμένα. τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταῖς σκηναῖς 

καταλιπεῖν" ὅστις δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι, αὐτίκα τῆς 

χεφαλῆς στερήσεσϑαι᾽ τὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχον" 

88 τες ἐν τάξει περιέστασαν. οἱ μὲν δὴ τὰ ὕπλα ἔχοντες 

ἐρρίπτουν, ἀποφέροντες εἰς ἕν χωρίον ὅποι ἐκέλευξ, 
50 χαὶ ταῦτα μὲν οἷς ἐπέταξεν ἔκαιον. ; 

Ὁ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλθον μὲν οὔτε σῖτε 
84 οὔτε ποτὰ ἔχοντες, ἄνευ δὲ τούτων οὔτε στρατεύεσϑα 

1 ἑαυτοὺς Ο. 2 χατὰ] ἀνὰ 58. ὃ καὶ τὸν τῶν ἀρα; 
βίων οτα. 5, τὸν οἴῃ. 9). 4 ὄντα καὶ (οτα. (1) ὑποστάντ' 
ἀϑωράκιστον 5 ὄ ἀποκτείνουσιν ΧΙ). θ ἀσσύριον καὶ ἀρράβιο 
ΧΥ͂ (ὑτὸ Ε' αὐτὴν δτηθσα 10 ὑθβίθ). 72 αὐτῶν “2. ) χώρᾳ ἀ6Ἱ. ΒΙ8. 
συντονώτατα Ὁ, συντομώτατα Ε' (ὕδτα.). 8. ροεῦ. οἱ οι. ΑΘ 
9 κρατοῦντας Οδδία!]ϊο, κρατοῦντες ο044. |] ταῦτα 5. 10 ἑαυ 
τὸν χΧ. 11 ἐκέλευε “2. 19 ἐξιόντας ἴδοιεν ἀποκτείϑαι 
(-ἐνοιεν Ὁ) χ Ὁ. 10 καταλείπειν 4. Π μὴ ταῦτα ΧὨ 6. |ὶ ποι 
ήσει ἘΞ οὐ (ὑϑβίβ θ1:πα} ἃ. 17 στερηϑήσεσϑαι ΟἿ), στερηϑήσε 
ται Ἐ!. 15 περιέστασαν ΕἼΒΟΒΕΙ, περιίστασαν οοαα. 19 ὅπ' 
χ. || ἐκέλευσε 1). 20 ἔταξεν χ 22 τούτου ΑΉ. 
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δυνατὺν οὔτ᾽ ἄλλο ποιεῖν οὐδέν. σκοπῶν δ᾽ ὕπως ἂν 

κάλλιστα καὶ τάχιστα ταῦτα γένοιτο, ἐνθυμεῖται ὅτι 

ἀνάγκη πᾶσι τοῖς στρατευομένοις εἶναί τινα ὅτῳ καὶ 

σκηνῆς μελήσει χαὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια παρεσκευασμένα 

τοῖς στρατιώταις εἰσιοῦσιν ἔσται. καὶ τοίνυν ἔγνω 

ὅτι τούτους εἰχὺς μάλιστα πάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

νῦν χατειλῆφϑαι [ἦν] διὰ τὸ ἀμφὶ συσκευασίαν ἔχειν" 

ἐχήρυξε δὴ παρεῖναι πάντας τοὺς ἐπιτρόπους" εἰ δέ 

που μὴ εἴη ἐπίτροπος. τὸν πρεσβύτατον ἀπὸ σκηνῆς" 

τῷ δὲ ἀπειϑοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ ἀνεῖπεν. οἵ δὲ 

ὁρῶντες χαὶ τοὺς δεσπότας πειϑομένους ταχὺ ἐπεί- 

ϑοντο. ἐπεὶ δὲ παρεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐκέλευσε 

χαϑίζεσϑαι αὐτῶν ὅσοις ἐστὶ πλέον ἢ δυοῖν μηνοῖν ἐν 

τῇ σκηνῇ τὰ ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖϑις 
ἐχέλευσεν ὅσοις μηνός [ἦν] ἐν τούτῳ σχεδὸν σύμ- 
παντὲς ἐχαϑίζοντο. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔμαϑεν., εἶπεν ὧδε 
αὐτοῖς" ἴΔγετέ νυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες. οἵ τινες ὑμῶν τὰ 
μὲν χακὰ μισεῖτε, μαλακοῦ δέ τινος παρ᾽ ἡμῶν βού- 

λοισϑ᾽ ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήϑητε προϑύμως ὅπως δὲ- 

λάσια ἐν τῇ σκηνῇ ἑκάστῃ σιτία καὶ ποτὰ παρεσκευασ- 
μένα ἦ ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς οἰκέταις καϑ᾽ ἡμέραν 

1 οὐδὲν ποιεῖν ΧΙ. ᾿ ὅπως “2, ὡς χΧὈ. 2 ταῦτα γοβὲ ἂν 
τῶπΒρ. χ Ὁ. 8 δηΐθ εἶναι δἀά. ἐστὶν ΧὮ. 7 νῦν οτη. 2. ἢ 
ἦν} Μαχομαμί, ἂν ΧὈ, ἢν ἦν Η, ἦν ἦν Α, ἂν ἦν α. || ἀμφὶ οπι. 
Ὦ σχευασίαν 2. 8. ἐκήρυξε] ἐκήρυττε Ὠ, ἐκκηρύττει τε χ. ᾿ πάν- 
ἂς Ῥοϑὺ ἐπιτρόπους ἰγτδῃβρ. Ζ. [10 τὰ οι. 2Ζ. 12 ἐκέλευε οοαΐ. 
γδθῦου χ. 18 ὅσοις] οἷς Χῆὺ. 14 τἀπιτήδεια ΑἩ. αὖτις ΔΑ. 
ὃ ἐκέλευσεν ΑΘ. ᾿ οἷς ΧΌ. ᾿ [ἢν] Ματομδμύ. ᾿ ἐν δὲ τούτοις 
Ὁ. || πάντες 2}. 17 νῦν 2, τοίνυν ΧΙ. || εἴ τινες ΟΕ. 
8 μαλακοῦ ΑΗ, ἀγαϑοῦ ΧῸ οὐ 1. τᾶβ. α. ᾿ βούλεσϑ᾽ χΌ. 
Ὁ σῖτα 2. ᾿ παρασχευασϑῆναι 2. ἢ οἵα. Α. 21] ἢ Α, οἴω. 
οὖ, | τοῖς οἰκέταις καὶ τοῖς δεσπόταις 2. ᾿' Ῥοβὺ οἰκέταις δα. 
(ἣ Ό) ἃ χΧὈΌ. 
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οἦ εὐωχία ἰσχυροτέρους τοσοῦτον ποιῆσαν ὅδον εἰ δυ- 
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ἐποιεῖτε᾽ χαὶ τἄλλα δὲ πάντα ὁπόσα καλὴν δαῖτα 
παρέξει ἕτοιμα ποιεῖτε, ὡς αὐτίκα μάλα παρέσονται. 
-" , μ᾽" . » ᾿ ᾿ , “, Ὑ 

ὁπότερον ἂν χρατῶσι, καὶ ἀξιώσουσιν ἔκπλεω ἔχειν 
,ὔ ἌΝ ΄ 3 Φ1- 9. [ , Ἵ ΟΝ πάντα τὰ ἐπιτήδεια. εὖ οὖν ἴστε ὅτι συμφέροι ἂν ὑμῖν 

ἀμέμπτως δέχεσϑαι τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἀκού- 
σαντες πολλῇ σπουδῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον᾽ ὃ δὲ 

συγκαλέσας τοὺς ταξιάρχους ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες φίλοι, 

γιγνώσχω μὲν ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡμῖν προτέροις τῶν 

ἃ 
ἐσπουδασμένοις σιτίοις καὶ ποτοῖς χρῆσϑαιν" ἀλλ᾿ οὔ 

ἀπόντων συμμάχων ἀρίστου τυχεῖν καὶ τοῖς μάλ 

μον δοκεῖ τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς 

ἢ τὸ τῶν συμμάχων ἐπιμελεῖς φανῆναι, οὐδ᾽ ἂν αὕτη 

ναίμεϑα τοὺς συμμάχους προϑύμους ποιεῖσϑαι. εἰ δὲ 

τῶν νυνὶ διωκόντων καὶ κατακαινόντων τοὺς ἡμετέξ: 

ρους πολεμίους καὶ μαχομένων, εἴ τις ἐναντιοῦται 

τούτων δόξομεν οὕτως ἀμελεῖν ὥστε καὶ πρὶν εἰδένα 

πῶς πράττουσιν ἠριστηκότες φαίνεσϑαι, ὅπως μὴ αἷ' 

σχροὶ μὲν φανούμεϑα, ἀσϑενεῖς δ᾽ ἐσόμεϑα συμμάχωι 

ἀποροῦντες. τὸ δὲ τῶν κινδυνευόντων καὶ πονούντωι 

ἐπιμεληϑῆναι ὅπως εἰσιόντες τὰ ἐπιτήδεια ξξουσιν, αὕτι 
ἂν ἡμᾶς ἡ ϑοίνη πλέον εὐφράνειεν, ὡς ἐγώ φημίι, 1 

ὃ ὁπότεροι) ὁπότε 4. [ ἀξιώσωσιν χα. || ἔκπλεως ΣΧ : 
οὖν ἴστε “, ἴστε οὖν Χ. συμφέρει πὴ. 60. δὲ] δ᾽ αὖχ 
ὦ ταξιάρχους χ[), ὑπάρχους ΑΗ, ἱπα. ἃ. 8 γιγνώσκω μὲν  αἷο 
ΠΑΤῚΪ οοα., ἃ Ῥίπάοτῆο Ὁ ποιηἐπαύαβ, γιγνώσκομεν οθὗ. ᾿ ἔστιν 2. 
ἀπόντων τῶν «. 9 μάλιστα Ζ. 10 σιτίοις ΧΙ), καὶ σίτοις 3 
11 μοι ἂν δοκεῖ τοῦτο ἄριστον Ζ. γι αὕτη ἡ εὐωχία] νῦ 
τὴν εὐωχίαν 5. 18 εἰ] ἡ Δ6, ἢ 1ὅ νῦν ΑὉ. || ἀπὸ 
κτεινόντων ΧΙ). 10 ἀντιοῦται 5. ἐπ πῶς] ὅ τι ΧΡ. 321 ΡοΒ 
ἐπιμεληϑῆναι δα. τινα “. 22 ἂν οτα. ΖΦ.  ϑοῖνα ΑΗ. 
πλέον ΕἸ, πλεῖον Ο, πλὴν Ὁ. ᾿ εὐφράνοιεν Χ. 
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τὸ παραχρῆμα τῇ γαστρὶ χαρίσασϑαι. ἐννοήσατε δ΄, 40 

ἔφη, ὡς εἰ μηδ᾽ ἐχείνους αἰσχυντέον ἦν, οὐδ᾽ ὡς 
ἡμῖν νῦν προσῆκεν οὔτε πλησμονῆς πῶ οὔτε μέϑης" 

οὐ γάρ πω διαπέπραχται ἡμῖν ἃ βουλόμεϑα, ἀλλ αὐτὰ 
«τὰ; πάντα νῦν ἀκμάξει, ἐπιμελείας δεόμενα. ἔχομεν κε 

γὰρ ἐν τῷ στρατοπέδῳ πολεμίους πολλαπλασίους ἡμῶν 
αὐτῶν, καὶ τούτους λελυμένους᾽ οὺς καὶ φυλάττεσϑαι 

ἔτι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅπως ὧσι καὶ οἱ ποιή- 
ὅσοντες ἡμῖν τὰ ἐπιτήδεια᾽ ἔτι δ᾽ οἱ ἱππεῖς ἡμῖν ἄπεισι. 

φροντίδα παρέχοντες ὅπου εἰσί. κἂν ἔλϑωσιν, εἶ παρα- τὸ 
μενοῦσιν. ὥστ᾽. ὦ ἄνδρες. νῦν μοι δοκεῖ τοιοῦτον 41 

σῖτον ἡμᾶς προσφέρεσϑαι δεῖν καὶ τοιοῦτον ποτὸν 

ὑποῖον ἄν τις οἴεται μάλιστα σύμφορον εἶναι πρὸς τὸ 

"ήτε ὕπνου μήτε ἀφροσύνης ἐμπίμπλασϑαι. ἔτι δὲ καὶ 43 

ρήματα πολλά ἐστιν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ὧν οὐκ ἀγ- ιὉ 
νοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν κοινῶν ὄντων τοῖς συγκχατειλη- 

ρόσι νοσφίσασϑαι ὁπόσα ἄν βουλώμεϑα᾽ ἀλλ: οὔ μοι 

οκεῖ τὸ λαβεῖν χερδαλεώτερον εἶναι τοῦ δικαίους φαι- 

ὁμένους ἐχείνοις τούτῳ πρίασϑαι ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς 

ἢ νῦν ἀσπάξεσϑαι ἡμᾶς. δοκεῖ δέ μοι, ἔφη, καὶ τὸ ἢ 

"εἶμαι τὰ χρήματα, ἐπειδὰν ἔλθωσι, Μήδοις καὶ Ὑρ- 
ανίοις καὶ Τιγράνῃ ἐπιτρέψαι" κἄν τι μεῖον ἡμῖν 

Β' δ᾽ ογη. 2. 2 μὴ κείνους 5. ὃ νῦν οπι. ΧὨ. [|| προσήκει 
οὐᾶ,, οοὐγ. Ἠογσοσάθη. 4 αὐτὰ «τὰ» δρο, αὐτὰ Ὁ, αὖ τὰ χ, 

6 γὰρ] δ᾽ σ. 8. ἔσως ἔτι 2. ᾿ ποιήσαντες χα. 9 οἱ οπι. . 
ῦ ποῦ Α.Η. |] εἰ] ἢ χὮ. || παραμένουσιν «. 12 προφέρεσϑαι 6. 
ὃ ἂν οἴη. χὮ. ᾿ οἴεται] βούλεται χ. ᾿ὶ τις... εἶναι] τι 
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δάσωνται, κέρδος ἡγεῖσθαι. διὰ γὰρ τὰ κέρδη ἥδιον 

44 ἡμῖν παραμενοῦσι. τὸ μὲν γὰρ νῦν πλεονεκτῆσαι ὀλι-᾿ 

γοχρόνιον ὃν τὸν πλοῦτον ἡμῖν παράσχοι" τὸ δὲ ταῦτα 

προξμένους ἐκεῖνα κτήσασϑαι ὅϑεν ὃ πλοῦτος φύεται. 

5 τοῦϑ, ὡς ἐγὼ δοκῶ, ἀεναώτερον ἡμῖν δύναιτ᾽ ἂν 
45 τὸν ὄλβον καὶ πᾶσι τοῖς ἡμετέροις παρέχειν. οἶμαι 

δ᾽, ἔφη, καὶ οἴκοι ἡμᾶς τούτου ἕνεκα ἀσκεῖν καὶ 
γαστρὸς χρείττους εἶναι καὶ ἀκαίρων κερδέων, ἵν᾽, 

ὁπότε δέοι, δυναίμεϑα αὐτοῖς συμφόρως χρῆσϑαι. ποῦ 

10 δ᾽ ἂν ἐν μείξοσι τῶν νῦν παρόντων ἐπιδειξαίμεϑ᾽ ἂν 

46 τὴν παιδείαν ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ. ὃ μὲν οὕτως εἶπε. 

συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ Ὑστάσπας ἀνὴρ Πέρσης τῶν ὁμοτί: 

μῶν ὧδε' 4: ινὸν γὰρ τὰν εἴη, ὦ Κῦρε, εἰ ἐν ϑήρᾳ 
μὲν πολλάκις ἄσιτοι χκαρτεροῦμεν, ὅπως ϑηρίον τί 

10 ὑποχείριον ποιησώμεϑα καὶ μάλα μικροῦ ἴσως ἄξιον 

ὄλβον δὲ ὅλον πειρώμενοι ϑηρᾶν εἰ ἐμποδών τι ποιη: 

σαίμεϑα γενέσϑαι ἡμῖν ἃ τῶν μὲν κακῶν ἀνθρώπωι 

ἄρχει, τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς πείϑεται, οὐκ ἂν πρέποντε 

41 ἡμῖν δοχοῦμεν ποιεῖν. ὃ μὲν Ὑστάσπας οὕτως εἶπεν 

ἱ 

ἘΠΕῚ τὰ 

-Ξ 

0. οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτα συνήνουν. ὃ δὲ Κῦρο! 

εἶπεν, ᾿4γε δή, ἔφη, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν ταῦτα 
πέμψατε ἀπὸ λόχου ἕχαστος πέντε ἄνδρας τῶν σπου 

1 ἡγήσασϑαι Ὁ, ἡγήσονται Ἐ. | διὰ ΧὨ, ἤδη “2. ὃ ἡμῖ 
ΟΠ. 2 (ροβϑὺ ἂν ρ' ἱ. τηᾶτρ.). 4 ὁ οἵω. ἢ. ὅ τοῦϑ' χ, τοῦτ᾽ αὖ }). 
ἀεν(ν)αώτερον ΧΙ), πλειότερον 4 (ἀενναό 85. τ. 6). 6 τὸν ὁ 
4. } πλοῦτον χΧὮὉ. ἕνεκεν Ὁ. 8. ἀκαίρων κερδέων (-ῶν 
-αλέων Ε) χΧὮ. 9 ὁπότε χΧΌ, εἴποτε Ζ. ποῦ δ᾽ ἂν ἐν “, ὅτι 

᾿ ἂν ἐπὶ ΧὈ 10 ἂν οπι. χὮ. 160 εἰ οὐ 18 οὐκ ἂν... 
ποιεῖν ἀ6]. ΟΡ. ῃ. 1, 11 569. 10. Π ποιησόμεϑα ΟἿ. 19 δὲ 
κοῦμεν Ὠϊπά., δοκοίημεν 246, δοκοῖμεν Ο), δοκοῖεν Β΄. ᾿ Ρ0ὲ 
μὲν δα. οὖν “.  ροϑὺ ὑστάσπης δαά. δὴ ΕἸ). [[ οὕτως οτα. 
(π ταᾶγρ. 6). 1] ἄγετε Ὁ. [ ὁμοϑυμοῦμεν 4 (-νοοῦμεν 5 
29 πέμψετε τ. || ἕκαστος ροϑὺ ἄνδρας τᾶπϑρ. χὮ. ᾿ 
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δαιοτάτων᾽ οὗτοι δὲ περιιόντες, οἣς μὲν ἂν ὁρῶσι 

πορσύνοντας τὰ ἐπιτήδεια, ἐπαινούντων. οὃς δ᾽ ἂν 

ἀμελοῦντας. κολαζόντων ἀφειδέστερον ἢ ὡς δεσπόται. 

οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα ἐποίουν. 
Τῶν δὲ Μήδων τινὲς ἤδη, οἱ μὲν ἁμάξας προ-ἶ 

ὡρμημένας καταλαβόντες καὶ ἀποστρέψαντες προσ- 
ἤλαυνον μεστὰς ὧν δεῖται στρατιά, οὗ δὲ καὶ ἁρμαμά- 

ξας γυναικῶν τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων, τῶν 
δὲ καὶ παλλακίδων διὰ τὸ χάλλος συμπεριαγομένων, 

οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν στρατευόμενοι ἔχοντες τὰ πλεί- 

ὅτου ἄξια στρατεύονται, λέγοντες ὅτι μᾶλλον μάχοιντ᾽ 

ἂν εἰ τὰ φίλτατα παρείη" τούτοις γάρ φασιν ἀνάγκην 

εἶναι προϑύμως ἀλέξειν. ἴσως μὲν οὖν οὕτως ἔχει, 

ἴσως δὲ χαὶ ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χαριξόμενοι. 
Ὁ δὲ Κῦρος ϑεωρῶν τὰ τῶν Μήδων ἔργα καὶ 

Ὡρχανίων ὥσπερ κατεμέμφετο χαὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς 
σὺν αὑτῷ, εἰ οἱ ἄλλοι τοῦτον τὸν χρόνον ἀχμάξειν τὲ 

μᾶλλον ἑαυτῶν ἐδόχουν χαὶ προσχτᾶσϑαί τι, αὐτοὶ δὲ 

ἐν ἀργοτέρᾳ χώρᾳ ὑπομένειν. καὶ γὰρ δὴ οἱ ἀπάγοντες 

καὶ ἀποδεικνύντες Κύρῳ ἃ ἦγον πάλιν ἀπήλαυνον, 
μεταδιώκοντες τοὺς ἄλλους ταῦτα γὰρ ἔφασαν σφίσι 

ὃ ἀμελοῦντας 2, μέλλοντας ΧΌ. 6 καταλαμβάνοντες ΧὨ. 
ἢ ἐδεῖτο ἡ στρατιά χ, ἔδει στρατιᾷ Ὦ. | καὶ οτι. Ὦ. 8 καὶ 
γνωσίων Ο). 9 καὶ οι. Ὁ. 10 ταύτας] ταῦτα 2, καὶ ταύ- 
τὰς Ὦ. || πάντες] πάντα Ο 0, ταῦτα Ἐ. 12 μᾶλλον] κάλλιον 
ΒΙοματαβ. 14 οὖν οτι. ΑΟ. 1 τῇ οὗν. ἢ. [16 ϑεωρῶν Ζ, 

17 ὡσπερεὶ κατεμέμφετο ἑαυτὸν Χ, ὥσπερ κατ. 
καὶ αὐτόν 2:8. 18 εἰ τ, ὅτι χ]). || ἄλλοι ἄν 2ε. ᾿ αἰχμάξειν 
τ) συνακμάξειν ε. 19 τί δὲ αὐτοὶ 2:ε. 20 ἐν ἀργοτέρᾳ]) 
ἐνεργω(ο)τέρᾳ Α Η ε. [[ ὑποκαταμένειν χ Ὁ. [| ἄγοντες ἀποδεικνύντες 
Ὅτ. καὶ) Χ]). 392 σφίσιν ἔφασαν 2. 

ταύτας εἰληφότες προσῆγον. πάντες γὰρ ἔτι καὶ νῦν Ὁ 
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προστετάχϑαν ποιεῖν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. δαχνόμενος. 

δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις ταῦτα μὲν ὅμως κατεχώριξε". 

συνεκάλει δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, καὶ στὰς ὅπου 

ἔμελλον πάντες ἀκούσεσθαι τὰ λεγόμενα εἶπε τάδε. 

Ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες φίλοι, εἰ κατάσχοιμεν τὰ νῦν͵ 

προφαινόμενα, μεγάλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγαϑὰ 
γένοιτο. μέγιστα τ᾿ ἂν εἰχότως ἡμῖν δι᾽ ὧν πράττε- 

ται. πάντες οἶμαι γιγνώσχομεν᾽ ὅπως δ᾽ ἂν αὐτῶν 

ἡμεῖς κύριοι γιγνοίμεϑα, μὴ αὐτάρκεις ὄντες κτήσα- 

σϑαι αὐτά, εἰ μὴ ἔσται οἰκεῖον ἱππικὸν Πέρσαις τοῦ- 
το οὐχέτι ἐγὼ ὁρῶ. ἐννοεῖτε γὰρ δή, ἔφη" ἔχομεν 

ἡμεῖς οἱ Πέρσαι ὅπλα οἷς δοκοῦμεν τοὺς πολεμίους 
τρέπεσϑαι ὁμόσε ἰόντες" καὶ δὴ τρεπόμενοι πῶς ἢ ἱππέας 

ἢ τοξότας ἢ πελταστὰς ἢ ἀκοντιστὰς ἄνευ ἵππων ὄντες 

δυναίμεϑ'᾽ ἂν φεύγοντας ἢ λαβεῖν ἢ κατακχανεῖν; τίνες 
δ᾽ ἂν φοβοῖντο ἡμᾶς προσιόντες κακοῦν ἢ τοξόται ἢ 
ἀκοντισταὶ ἢ ἱππεῖς. εὖ εἰδότες ὅτι οὐδεὶς αὐτοῖς 

κίνδυνος ὑφ᾽ ἡμῶν κακόν τι παϑεῖν μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν 
πεφυκότων δένδρων; εἶ δὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ εὔδη- 

λον, ἔφη, ὅτι οἱ νῦν παρόντες ἡμῖν ἱππεῖς νομίξουδσι 

πάντα τὰ ὑποχείρια γιγνόμενα οὐχ ἧττον ἑαυτῶν 

| 
1 προτετάχϑαι χ, τετάχϑαι 5“. ||] ποιεῖν... ἀρχόντων οτα. Ἐΐ 

ποιεῖν οτη. 0. 2 δὴ] δὲ α. ἧ ταῦτα χΌ, τὰ 2. | ὅπως ΑΘ' 
8 ὅπου ἔμελλον αὖ (ἔμελλεν ἂν Ὁ) ἐξίοτα. Ὠ)ακούεσϑαιν ΧῸ 
ὅπου αὐτοῦ ἔμελλον ἀκούσεσϑαιν 2, ὁοὐτ. Ηρ. 4. βουλευόμεν 
λέγει 2. ὃ νῦν οἵα. ΦΖ.ἁ 6 ἂν οἵη. Ζ. 7 πράττετε ΣΧ, πράσ 
ὅετε ἅ. 8 γιγνώσκετε 2. 9 κύριοι ἡμεῖς Ο, ἡμεῖς οτα. Ἐπ᾿ 
γινώμεϑα ΧΡ. 11 ἐγὼ οὐκέτι 2. 18 τρέψεσϑαι Βἰοματαβ 
ἂν δοΐο τρέπεσϑαι δαα. Μαγομδηύ.  τρέπεσϑαι τοὺς πολεμίους 2. 
ἰόντας Χ1). ]] ποίους] πῶς 922600. || ἤ οπι. 25. 14 ἢ ἀκοντισ- 
τὰς οἵα. ΖΦ. 1 κατακαίνειν 2, ἀποχτεῖναι χΧὮἢ. ΤῸ προσιόνταϊ 
Ζ. [ κακουργεῖν ΧὨ, τι κακὸν α. 19 δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ “5. || οὐκ οἵα 
2. ᾿ ἔνδηλον 5018 Ο. 20 ἔφη οτη. 2. [[ κομίξουσι θ 5. 21 πάντε ! 

! 
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εἶναι ἢ ἡμέτερα, ἴσως δὲ νὴ 4ία καὶ μᾶλλον; νῦν μὲν 
οὖν οὕτως ἔχει ταῦτα κατ᾽ ἀνάγκην. εἰ δ᾽ ἡμεῖς ἱπ- 
πικὸν χτησαίμεϑα μὴ χεῖρον τούτων. οὐ πᾶσιν ἡμῖν 

καταφανὲς ὅτι τοὺς τ᾽ ἂν πολεμίους δυναίμεϑα καὶ 

ἄνευ τούτων ποιεῖν ὅσαπερ νῦν σὺν τούτοις. τούτους 
τὲ ἔχοιμεν ἂν τότε μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φρονοῦντας: 

ὁπότε γὰρ ἢ παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι βούλοιντο, ἧττον 
ἂν ἡμῖν μέλοι, εἰ αὐτοὶ ἄνευ τούτων ἀρκοῖμεν ἡμῖν 

αὐτοῖς. εἶεν" ταῦτα μὲν δὴ οἶμαι οὐδεὶς ἂν ἀντιγνω- 
μονήσειεξ μὴ οὐχὶ τὸ πᾶν διαφέρειν τῶν Περσῶν γενέ- 

ὅϑαι οἰκεῖον ἱππικόν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε πῶς 

ἂν τοῦτο γένοιτο. ἀρ᾽ οὖν σκεψώμεϑα, εἰ βουλοίμεϑα 
καϑιστάναι ἱππικόν. τί ἡμῖν ὑπάρχει καὶ τίνος ἐνδεῖ; 

οὐχοῦν ἵπποι μὲν οὗτοι πολλοὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

κατειλημμένοι καὶ χαλινοὶ οἷς πείϑονται καὶ τἄλλα ὅσα 

δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρῆσϑαι. ἀλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δεῖ 

ἄνδρα ἱππέα χρῆσϑαι ἔχομεν, ϑώρακας μὲν ἐρύματα 
"τῶν σωμάτων, παλτὰ δὲ οἷς καὶ μεϑιέντες καὶ ἔχον- 

τὲς χρῴμεϑ᾽ ἄν. τί δὴ τὸ λοιπόν; δῆλον ὅτι ἀνδρῶν 

δεῖ. οὐχοῦν τοῦτο μάλιστα ἔχομεν" οὐδὲν γὰρ οὕτως 

"οὐχ ἧττον ΖΦ. 2 οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει 2). 8. μὴ χεῖρον] μέχρι ΔΗ. 

ΟΣ, παρεῖναι καὶ ἀπιέναι ἃ, ἱέναι καὶ ἀπιέναι ΑἩ. 8 εἰ αὐτοὶ 
ΧΌ, καὶ γὰρ ΑΗ, μέλλοι (. ἱ καὶ γὰρ ἂν Πιπᾶ. || ἀρκοίημεν 2. 
9 εἶεν οἵη. Ὁ. ᾿ ἂν οτι. 2. [[ ἀντιγνωμονεῖν᾽" τὸ ἐναντίαν γνῶσιν 
“ἔχειν. Ξενοφῶν Παιδείας γ΄ ῬμούίϊοΒ ρ. 147, 1 ΒοἰέΖ. 10 τῶν 

ΤΠ Οἴη. “2. ᾿ 167. περσῶν α. 11 ἴσως οτχ. ΖΦ. 12 ἀρ’ οὖν ΧΙ, ἂν Ζ, 
ἀλλὰ Ῥαπίανφία 68. 13 ὑμῖν “. 1 κατειλημμένοι οἵὴ χ. 

"Π1ὖ ἵππους ΟἿ (-ου 5. ν. ας χρῆσϑαί γε χΧΌὮ. }] δεῖ ροβὺ ἱππέα 
᾿ἴταμβρ. ΧῸ. 17 ἔρυμα 5. 18 παλτὰ] πάντα χ. 19 γρῴώμεϑ᾽ ἂν 

Ὦ, χρῴμεϑα χ. 30 οὐϑὲν οὐ 8 ἡ. 186 οὐϑείς ΑΗ. 
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ἡμέτερόν ἐστιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις 

ἴσως ὅτι οὐκ ἐπιστάμεϑα. μὰ Δ᾽ οὐδὲ γὰρ τούτων. 
τῶν ἐπισταμένων νῦν πρὶν μαϑεῖν οὐδεὶς ἠπίστατο, 

ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάνϑανον. καὶ 

πότερον οἱ παῖδές εἶσι φρονιμώτεροι ὥστε μαϑεῖν τὰ 

φραζόμενα καὶ δεικνύμενα ἢ οἱ ἄνδρες; πότεροι δὲ ἃ ἂν 
μάϑωσιν ἱκανώτεροι τῶ σώματι ἐχπονεῖν, οἱ παῖδες ἢ 

οἱ ἄνδρες; ἀλλὰ μὴν σχολή γε ἡμῖν μανϑανειν ὅση 
οὔτε παισὶν οὔτε ἄλλοις ἀνδράσιν οὔτε γὰρ τοξεύευν. 
ἡμῖν μαϑητέον ὥσπερ τοῖς παισί προεπιστάμεϑα γὰρ 

τοῦτο᾽ οὔτε μὴν ἀκοντίξειν᾽ ἐπιστάμεϑα γὰρ καὶ τοῦτο. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μήν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς μὲν 

γεωργίαν ἀσχολίαν παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς. 

δὲ ἄλλα οἰκεῖα: ἡμῖν δὲ στρατεύεσϑαι οὐ μόνον 
σχολή, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. ἀλλὰ μὴν οὐχ ὥσπερ ἄλλα 
πολλὰ τῶν πολεμικῶν χαλεπὰ μέν, χρήσιμα δέ: ἱππικὴ 
δὲ οὐκ ἐν ὁδῷ μὲν ἡδίων ἢ αὐτοῖν τοῖν ποδοῖν 

πορεύεσϑαι; ἐν δὲ σπορυῇ οὐχ ἡδὺ ταχὺ μὲν φίλῳ 
παραγενέσϑαι, εἰ δέοι. ταχὺ δέ, εἴτε ἄνδρα εἴτε ϑῆρα 

δέοι διώχκεσϑαι, καταλαβεῖν. ἐκεῖνο δὲ οὐκ εὐπετὲς 

τὸ ὅ,τι ἂν δέῃ ὅπλον φέρειν τὸν ἵππον τοῦτο συμφέ- 

ρειν; οὔχουν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ φέρειν. 

2 μὰ δι᾽’ οἵ τούτων οἵα. ΧὨ. 8. ἐπισταμένων οἴη. Χ. 
τερα 4. || οἱ οτη. 5. Ὁ οἱ οἵη. βοϊῃβ α. [ πότεροι... 8 9 
ἄνδρες οἵα. χ.Ὶ πότερα 2.}}] ἃ ἂν] ἐὰν ἢ. 7 σώμασιν Ὁ. 8 οὔτε 
εςς 19 ἀνδράσι οτὰ. 5 (1π τηϑῦρ. αὶ οὗ 8). 1Π ἐπιστάμεθα .. 
τοῦτο οτα. χ. καὶ οἵη. ΡῈ (μεροὺ γαὺ. 981 οὐ Μοά. δῦ, 19 
ΘΙπαοτῆὶ Εὶ οὐ Η). 12 ροεὺ ὥσπερ 884. καὶ Ὦ, γε καὶ χἢ. | 
μὲν γὰρ ΑἙῈ. 17 αὐτοῖν] αὐτοὺς ΧΌ. 20 διώκοντα χὮ. ἢ 
οὐχὶ 2. 91] τὸν ΧΙ, τὸν δ᾽ α, τὸ δ᾽ ΑΗ. || ξυμφέρειν 6. 
22 οὐκοῦν 2. ἰ ἔχειν τε 8. γ. α. συμφέρειν ΧΌ. 
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γε μὴν μαλιστ᾽ ἄν τις φοβηϑείη, μὴ εἰ δεήσει ἐφ᾽ 
ἵππου κινδυνεύειν πρότερον ἡμᾶς πρὶν ἀκριβοῦν τὸ 
ἔργον τοῦτο. κἄπειτα μήτε πεζοὶ ἔτι ὦμεν μήτε πῶ 

ἱππεῖς ἱκανοί, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχανον. ὅπου γὰρ 

ἂν βουλώμεϑα, ἐξέσται ἡμῖν πεζοῖς εὐθὺς μάχεσϑαι" 5 
οὐδὲν γὰρ τῶν πεξικῶν ἀπομαϑησόμεϑα ἱππεύειν μαϑόν- 
τες. Κῦρος μὲν οὕτως εἶπε Χρυσάντας δὲ συναγορεύων 19 

αὐτῷ ὧδε ἔλεξεν. 
᾽4λλ: ἐγὼ μέν, ἔφη. οὕτως ἐπιϑυμῶ ἱππεύειν 

μαϑεῖν ὡς νομίζω, ἐὰν ἱππεὺς γένωμαι, ἄνϑρωπος ι0 

πτηνὸς ἔσεσϑαι. νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ ἤν γ᾽ ἐξ 16 
ἴσου τῷ ϑεῖν δρμηϑεὶς ἀνθρώπων μόνον τῇ κεφαλῇ 

πρόσχω, κἂν ϑηρίον παραϑέον ἰδὼν δυνασϑῶ διατει- 

νάμενος φϑάσαι ὥστε ἀκοντίσαι ἢ τοξεῦσαι πρὶν πάνυ 
πόρρω αὐτὸ γενέσϑαι. ἢν δ᾽ ἱππεὺς γένωμαι. δυνή- 15 

σομαι μὲν ἄνδρα ἐξ ὄψεως μήκους καϑαιρεῖν᾽ δυνή- 

σομαι δὲ ϑηρία διώκων τὰ μὲν ἐκ χειρὸς παίειν 
καταλαμβάνων, τὰ δὲ ἀκοντίζειν ὥσπερ ἑστηκότα" 

[καὶ γὰρ ἐὰν ἀμφότερα ταχέα ἧ, ὅμως ἐὰν πλησίον 
γίγνηται ἀλλήλων, ὥσπερ τὰ ἑστηκότα ἐστίν.] ὃ δὲ δὴ ἢ' 
μάλιστα δοκῶ, ἔφη, ξῴώων, ἐξηλωκέναι ἱπποκενταύρους, 

-.}). 

1 μάλιστ᾽ ἃν] μάλιστα χ, μάλιστα γε ἂν “2. μὴ οἴὰ. ΑΗ. 
ὦ ἡμᾶς πρότερον “. ᾿| τὸ ἔργον τοῦτο ΧὨ, τοῦτο ἔργον 5. ὃ) ἔτι] 
δἰ τι χ. ᾿ μήτε πω 7, μήϑ᾽ ΧΡ. 6 μανϑάνοντες 5. [0 ἢν Ζ. 
11 ἔσεσϑαι χΧΌ, γενέσϑαι “, γενήσεσϑαι Ῥαπίαχίθ8. ᾿ ἀγαπῶ ἦν 
Υ συ, ἀγαπώην (-πῶ ἤν Ὁ) τ᾽ ΟὉ, ἀγαπῶ Ε. 18 προσχὼν χ. 
κἂν] ἄν τε χ Ὁ. ᾿ δυνηϑῶ χΌ. 1ὅ πρόσω “1. 16 μὲν οπι. 
ΑΉἩ, 5. ν. 6. 19 καὶ γὰρ... 30 ἐστίν 46]. Ηυρσ. 19 ἐὰν 
ΧὨ, ἂν χ. 1 ροβύ. ἐὰν] δὲ α. [ πλησία γίνεται 2. 90 ἐστίν 
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15 δήπουϑεν 1. 19 τόδε χ, τοῖσδε 2. 20 ἑώρα τε Ηρ, 

188 [18Β. 1. ΟΑΡ, ΠΙ. 

εἶ ἐγένοντο. οἷοι προβουλεύεσϑαι μὲν ἀνθρώπου 

φοονήσει. ταῖς δὲ χερσὶ τὸ δέον παλαμᾶσϑαι, ἵππου 
δὲ τάχος ἔχειν καὶ ἰσχύν, ὥστε τὸ μὲν φεῦγον αἱρεῖν, 
τὸ δ᾽ ὑπομένον αἰνατρέπειν, οὐχοῦν πάντα κἀγὼ 
ταῦτα ἱππεὺς γενόμενος συγκομίζομανι πρὸς ἐμαυτόν. 

προνοεῖν μέν γὲ ἕξω πάντα τῇ ἀνθρωπίνῃ γνώμῃ, ταῖς, 
δὲ χερσὶν ὁπλοφορήσω, διώξομαι δὲ τῷ ἵππῳ, τὸν δ᾽ 

ἐναντίον ἀνατρέψω τῇ τοῦ ἵππου ῥύμῃ, ἀλλ᾽ οὐ συμ-᾿ 

πεφυκὼς δεδήσομανι ὥσπερ οἱ ἱπποχένταυροι. [οὐκοῦν 
τοῦτό γὲ κρεῖττον ἢ συμπεφυκέναι.] τοὺς μὲν γὰρ 
ἱπποκενταύρους οἶμαι ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν 
ἀνϑροώποις ηὑρημένων ἀγαϑῶν ὅπως δεῖ χρῆσϑαι, πολλῶν, 

δὲ τῶν ἵπποις πεφυχότων ἡδέων πῶς [αὐτῶν] χρὴ 
ἀπολαύειν. ἐγὼ δὲ ἣν ἱππεύειν μάϑω, ὅταν μὲν ἐπὶ 
τοῦ ἵππου γένωμαι. τὰ τοῦ ἱπποχενταύρου δήπου δια- 

πράξομαι' ὅταν δὲ καταβῶ. δειπνήσω καὶ ἐμφιέσομαι 
καὶ καϑευδήσω ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι" ὥστε τί 
ἄλλο ἢ διαιρετὸς ἱπποκένταυρος καὶ πάλιν σύνϑετος 

γίγνομαι; ἔτι δ΄, ἔφη. καὶ τόδε πλεονεχτήσω τοῦ 
ἱπποκενταύρου. ὃ μὲν γὰρ δυοῖν ὀφϑαλμοῖν ἑώρα 
τε χαὶ δυοῖν ὥτοιν ἤκουεν. ἐγὼ δὲ τέτταρσιν μὲν 

ὀφϑαλμοῖς τεκμαροῦμαι. τέτταρσι δὲ ὠσὶν αἰσθϑήσομηα 

1 οἷοι Ἡοτνοσάθῃ, ὥστε οοἀά. 2 δὲ οἴη. χ. 8 αἴρειν Η, 
ὄρειν Α. 4 οὔκουν ἨογποτΙάθῃ, οηι. Ὁ. || ταῦτα πάντα καὶ 
ἐγὼ 6. 6 τῇ ἐμῇ ἀνθρωπίνῃ ΧΌΏΗ ΡΥ. 7 ροϑβῦ. δὲ οπι. 6. 
τὸν ἀντίον (οτη. δ᾽) 2. 8. ἀνατρέψομαι ΧΙ). || ῥύμῃ ῬατῖΒ. 1689 
(ΞΞ Β 1πα.) τηρ' τηδῃ. 766., ῥώμῃ οθΐ. 9 [οὐκοῦν.... συμ- 
πεφυκέναι) Θρο. 12 πολλοῖς οοαάᾶ., οοττ. ΗυἰοΒίπβοη. 18 ἡδέων 
(-ς Όὴ) πεφυκότων ΧὮ. || [αὐτῶν] ϑομποίοσ, αὐτοὺς ΗΙΟΠαΓάΒ.. 

προί(-ς Π)εωρᾶτο ουσαα. 2] μὲν οχα. ΑΗ, 5. ν. 6. 22 τεκ- 
μηροῦμαι 2, τεχμαίρομαι χ. |[ τέτρασι ΑΗ. || ὠσὶ προαισϑήσομαι 
ΧὨ 
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πολλὰ γάρ φασι καὶ ἵππον ἀνθρώπῳ τοῖς ὀφθαλμοῖς 
προορῶντα δηλοῦν, πολλὰ δὲ τοῖς ὠσὶν προακούοντα 
σημαίνειν. ἐμὲ μὲν οὖν, ἔφη, γράφε τῶν ἱππεύειν 
ὑπερεπιϑυμούντων. Νὴ τὸν 4]1΄, ἔφασαν οἱ ἄλλον 
πάντες, καὶ ἡμᾶς γε. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει, 

Τί οὖν, ἔφη, ἐπεὶ σφόδρα ἡμῖν δοκεῖ ταῦτα, εἰ καὶ 

νόμον ἡμῖν αὐτοῖς ποιησαίμεϑα αἰσχρὸν εἶναι, οἷς ἂν 
ἵππους ἐγὼ πορίσω, ἄν τις φανῇ πεζῇ [ἡμῶν] πο- 

ρευόμενος, ἐάν τε πολλὴν ἐάν τε ὀλίγην ὁδὸν δέῃ 

διελθεῖν; ἵνα καὶ παντάπασιν ἱπποκενταύρους οἴωνται 

ἡμᾶς οἱ ἄνϑρωποι εἶναι. ὃ μὲν οὕτως ἐπήρετο, οἵ δὲ 
πάντες συνήνεσαν᾽ ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐξ ἐκείνου χρῶνται 

οὕτω Πέρσαι. καὶ οὐδεὶς ἂν τῶν καλῶν καὶ ἀγαϑῶν 
ἑχὼν ὀφϑείη Περσῶν οὐδαμοῦ πεζὸς ἰών. οἵ μὲν δὴ 
ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. 

μὲν οἱ Μῆδοι ἱππεῖς καὶ οἱ Ὑρκάνιοι, ἵππους τε ἄγον- 

τες αἰχμαλώτους καὶ ἄνδρας ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδί- 

αὐτῷ ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔφασαν, ἐκ τούτου ἠρώτα ὅ,τι 

ἔπραξαν. οἱ δὲ διηγούμενοι ἅ τ᾽ ἐποίησαν χαὶ ὡς 

1 ἀνθρώπῳ Ῥαμίαχίάθ8, ἀνθρώπου 2}), οἱ. Χ. 2 ἀκού- 
ονταὰα 5. ἃ οὖν οι. 6. ἢ} ̓γραφέτω χ. 4 ἐπιϑυμούντων ΧΡ. ] 
τὸν οἴη. χὮ. [[| ἔφησαν 2. ὁ ταῦτα δοκεῖ ΧΙ). ᾿ εἰ] ἦ 5. 
μόνον 5. 8. πορίσωμαι χ. ἤν τις 4. 1} [ἡμῶν] Ἠατίπηδῃ. 9. ἤν 
τξ... ἢν τε ᾳβ. 10 ἡμᾶς οἴωνται Ζ. 11] οἱ χὰ. ἃ. 123 συν- 
βπήνεσαν ΧὨ. 18 Πέρσαι οὕτω «“. [ κἀγαθῶν «}"). 14 οὐ- 
ἁμῇ 2. 16 δ᾽ ἦν] δ᾽ “. [μέσον 6. [[| ἡμέρα ἐγίνετο 4. 

17 μὲν οι. χΧὮ. Ι οἱ οα. ζ. [9 οὐ κατέκαιον Α, οὐκ ἀπέκτει- 
Ὃν ΧὨ, οὐ κατέκανον πα. 90 σῶοι οἱ πάντες εἶεν ΧΌ. 
αὐτῷ ΧῸ, αὐτῶν “2. [] ὅ τι χΧὮ, τί “. 2 διηγούμενοι 660, 

διηγοῦντο οοἀ4,, ἅ6]. Οοθοὺ δὲ [ήποῖο. Ϊ ἅ μὴ ἅπερ 9. 

15 

Ἡνίχα δ’ ἦν ἔξω μέσου ἡμέρας, προσήλαυνον ἹΥ͂ 

δοσαν, οὐ κχατέκαινον᾽ ἐπεὶ δὲ προσήλασαν, πρῶτον 3 

μὲν αὐτῶν ἐπυνθάνετο ὁ Κῦρος εἰ σωϑεῖεν πάντες 50 
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ἀνδρείως ἕκαστα ἐμεγαληγόρουν. ὃ δὲ διήκουε ἡδέως 

πάντων ἃ ἐβούλοντο λέγειν᾽ ἔπειτα δὲ καὶ ἐπήνεσεν 
αὐτοὺς οὕτως" ᾿Αλλὰ καὶ δῆλοί τοι. ἔφη, ἐστὲ ὅτι 

ἄνδρες ἐγαϑοὶ ἐγένεσϑε᾽ καὶ γὰρ μείζους φαίνεσϑε καὶ 

καλλίους καὶ γοργότερον. ἢ πρόσϑεν ἰδεῖν. ἐκ δὲ 
τούτου ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν 

διήλασαν καὶ εἶ οἰκοῖτο ἡ χώρα. οἵ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ 

πολλὴν διελάσειαν καὶ πᾶσα οἰκοῖτο καὶ μεστὴ εἴη καὶ 

οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ βοῶν καὶ ἵππων καὶ σίτου καὶ 

πάντων ἀγαϑῶν. Δυοῖν ἄν, ἔφη. ἐπιμελητέον ἡμῖν 

εἴη, ὅπως τε χρείττους ἐσόμεϑα τῶν ταῦτα ἐχόντων 

καὶ ὅπως αὐτοὶ μενοῦσιν᾽ οἰκουμένη μὲν γὰρ χώρα 

πολλοῦ ἄξιον κτῆμα ἐρήμη δ᾽ ἀνθρώπων οὖσα ἐρήμη 
καὶ τῶν ἀγαϑῶν γίγνεται. τοὺς μὲν οὖν ἐμυνομένους, 
ἔφη, οἶδα ὅτι κατεχάνετε, ὀρϑῶς ποιοῦντες" τοῦτο 

γὰρ μάλιστα σώζει τὴν νίκην τοὺς δὲ παραδιδόντας 

αἰχμαλώτους ἠγάγετε: οὃς εἰ ἀφείημεν, τοῦτ᾽ αἷ 

σύμφορον ἄν, ὡς ἐγώ φημι, ποιήδαιμεν᾽ πρῶτον μὲν 

γὰρ νῦν οὐκ ἂν φυλάττεσϑαι οὐδὲ φυλάττειν τούτους 
ἡμᾶς δέοι, οὐδ᾽ αὖ σιτοποιεῖν τούτοις" οὐ γὰρ λιμᾷ 

1 διήκουε ΧΙ), διηκούετο 4, διήκουέ τε ϑοπποίάογ. [ἡδέως 
πάντων ἃ χ, πάντα ἡδέως ὅσα ΧΙ. 2 ἠβούλετο χ. 9. το, 
ΗΟ, τε ἃ, οἵι. σχῇ. || ὅτι] ὡς ΧΌ. 6 ἤδη οτα. χ Ὁ. [| πόση: 
0}. 8 διελάσειαν) δὴ ἐλάσειαν Χ1). κυ. οἰκοῖτο 844... 
χώρα͵ ΧΡ οὗ 1ῃ τηᾶτρ. α. 9 καὶ οἰῶν ΟἿ, καὶ ὑῶν Ἐ, ὑῶν 
1 αὐτὰ ἐόντων, 2, ἐχόντων αὐτὰ ΧΙ, οοττ. Ηαρ. 12 αὐτο 
χΧὮ, οὗτοι 4. ᾿ μένωσιν ΧὨ. Ἂν Β ΟὟ. α. 18 πολὺ «. 1ῦ ἔφι 
οἶδα Ζ, οἶδα ἔφη ΟἿ, οἶδα Ἐϊ  κατεκάνετε ΠΙμά,, κατεκαίνετ. 
2, ἀπεκτείνατε ΧΙ). 11 ἠγάγετε] ἐλάβετε ΧὮ. [|| αὖ Χ, αὐτὸ 
αὐτοῖς Ῥαμίαζι68 οἵ. Κυᾶροι Οὐ. 581, 6, ὃ. 4. Μοια. Π 8, 13 
Απ, {Π|8;.31.ὄὕ 18 ὡς οἵα. χ. 19 ἡμᾶς τούτους 1. οὐ αἱ 
Οδδβία]]ο, ἂν οοἀά. Ι σιτοποιεῖν] σῖτον πορίξειν ΝΙιΐβομα. [τού 
τους Ε1). ᾿ ροβὺ γὰρ 8αα. δὴ ΑΗ. “ 
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γε δήπου κατακανοῦμεν αὐτούς ἔπειτα δὲ τούτους 

ἀφέντες πλείοσιν αἰχμαλώτοις χρησόμεϑα. ἐὰν γὰρ 8 

χρατῶμεν τῆς χώρας, ἅπαντες ἡμῖν οἱ ἔν ταύτῃ 
οἰχοῦντες αἰχμάλωτοι ἔσονται᾽ ῥᾷον δὲ τούτους ζῶντας 

ἰδόντες χαὶ ἀφεϑέντας μενοῦσιν οἱ ἄλλοι καὶ πείϑε- 5 

όϑαι αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μάχεσϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν 
οὕτω γιγνώσχω" εἰ δ᾽ ἄλλο τις δρᾷ ἄμεινον, λεγέτω. 

οἱ δὲ ἀκούσαντες συνήνουν ταῦτα ποιεῖν. οὕτω δὴ ὁ 9 

Κῦρος καλέσας τοὺς αἰχμαλώτους λέγει τοιάδε" ᾿Ανδρες, 10 

ἔφη, νῦν τε ὅτι ἐπείϑεσϑε τὰς ψυχὰς περιεποιήσασϑε, τὸ 
τοῦ τε λοιποῦ. ἣν οὕτω ποιῆτε. οὐδ᾽ ὁτιοῦν καινὸν 

ἔσται ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ οὐχ ὁ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν ὅσπερ καὶ 
πρότερον᾽ οἰχήσετε δὲ τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ χώραν 
τὴν αὐτὴν ἐργάσεσϑε καὶ γυναιξὶ ταῖς αὐταῖς 

συνοικήσετε χαὶ παίδων τῶν ὑμετέρων ἄρξετε ὥσπερ ιτὉ 

νῦν ἡμῖν μέντοι οὐ μαχεῖσϑε οὐδὲ ἄλλων οὐδενί" 11 

ἡνίχα δ᾽ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχού- 

μεϑα. ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑμῖν στρατεύειν, 
τὰ ὅπλα πρὸς ἡμᾶς χομίσατε᾽ καὶ τοῖς μὲν κομίξουσιν 

σται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως" ὁπόσοι δ᾽ ἂν 30 
τὰ πολεμικὰ μὴ ἀποφέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους ἡμεῖς 

1 χατακαινοῦμεν 2. ἀποχτενοῦμεν ΧΙ, σοτΥ. ΖΘαπ6. δὲ] δὲ 
«αἱ Χῃ. 23.ϑ ἣν ζ. ἃὃ πάντες 5. ᾿ ταύτῃ Χ. αὐτῇ 5. 4 ῥᾷον 
5ο, μᾶλλον οοαά. ὃ μενοῦσι καὶ οἱ χΧὮ. 6 οὖν οι. ΑΗ. 
ἱ ἄλλο Χ α, ἄλλα ΑΗ. || ἀμείνονα 2. 9 τάδε 1). 11 τε 
ἢ. ζΖ, ᾿ καινὸν ΧὨ, καχὸν 2. 12. ὅσπερ καὶ ΑΗ, ὥσπερ 
ἰαὶ α, ὡς χ, ὃς Ὁ. 10 μάχεσϑε χΧ). ἄλλῳ 20). οὐδενί 
Ἴπ. 2. 17 ἡνίκα δ᾽ ἄν τις (ἡνίκα δ᾽ ἴῃ ταβ. Η). ἂν δὲ καὶ (οπι. 
ἢ ἄλλος χΧ Ὁ. 18 ὅπως δὲ μηδ᾽ ἀγγέλλῃ χ, ὅπως μηδ᾽ ἐπαγ- 
ἕλλῃ Ὁ, ὡς δ᾽ ἐπαγγελϑῇ τ. ||] μηδεὶς ὑμῖν στρατεύειν] τις ὑμῖν 
τρατιά ΗΑ, ἡμῖν στρατιά θα. 90 ἔστιν σχ. 91] ἀποτίϑωνται 
0. ἀποφέρωσιν 2. 
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καὶ δὴ στρατευσόμεϑα. ἐὰν δέ τις ὑμῶν χαὶ ἔχων 
πρὸς ἡμᾶς εὐνοϊκῶς καὶ πράττων τι καὶ διδάσκων 

φαίνηται, τοῦτον ἡμεῖς ὡς εὐεργέτην καὶ φίλον, οὐχ 

ὡς δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε 
καὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. ἂν δ᾽ ἄρα, ἔφη, ὑμῶν 

βουλομένων ταῦτα μὴ πείϑωνταί τινες, ἐπὶ τούτους 

ἡμᾶς ἄγετε, ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ἐκεῖνον ὑμῶν 

ἄρχωσιν. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἶπεν" οἱ δὲ προσεκύνουν 
τε χαὶ ταῦτα ἔφασαν ποιήσειν. ' 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ὥχοντο, ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὥρα δή, 
ὦ Μῆδοι καὶ ᾿Αρμένιοι, δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν. 
παρεσκεύασται δὲ ὑμῖν τὰ ἐπιτήδεια ὡς ἡμεῖς βέλτιστο 

ἐδυνάμεϑα. ἀλλ᾽ ἴτε καὶ ἡμῖν πέμπετε τοῦ πεποιημέ. 

νου σίτου τὸν ἥμισυν" ἱκανὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίη: 
ται ὄψον δὲ μὴ πέμπετε μηδὲ πιεῖν. κανὰ γὰϊς 

ἔχομεν παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παρεσχευασμένα. καὶ ὑμεῖς δὲ 

ἔφη, ὦ Ὑρκάνιοι, διάγετε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς σκηνάς, τοῦ! 

μὲν ἄρχοντας ἐπὶ τὰς μεγίστας. γιγνώσκετε δέ, τοῦ! 

δ᾽ ἄλλους ὡς ἂν δοκῇ κάλλιστα ἔχειν" καὶ αὐτοὶ δ. 
δειπνεῖτε ὅπουπερ ἥδιστον ὑμῖν σῶαν μὲν γὰρ ὑμῖι 

καὶ ἀκέραιοι αἱ σκηναί, παρεσκεύασται δὲ καὶ «ὑμῖν; 

1 ἂν “. [| ἔχων πρὸς ορο, ἰὼν ὡς οοἀά. οὗ ΤΥ ὅ, 81. 8 “ἢ 
νῆται 6), φανεῖται Ἐ. 4 περιέψοιμεν Σ, περιόψοιμεν Ζ. 
2. Ι ἡμῶν ἜΣ 7 ἐκεῖνον ὑμῶν ἄρχω(-ου Ἐὴσιν χΧ1), ὑμεῖς ᾿ 
ἐκείνων ἄρχησϑε 5, διδὴϊονάυπῦ).} προσεκύνησαν ΧΌ. 9 τὰ 
ἔφασαν ΧΙ), ὑπισχνοῦντο ταῦτα 2. 11 ὑμῖν «. 13 παρεσκεῦὺ 
σϑαι Α6. Ἰ βέλτιστα ΧὮ, ὦ βέλτιστοι 4 Ζοῃ. 18 πεπον 
μένου οοαά., ΘΟ. Ζθαπθ. - 14 τὸ ἥμισυ Ὦ. 1 πιεῖν] ποι. 
εἶν Ἐ,. ἃ ἱκανὸν .. παρεσκευασμένον Ζ2. 17 ὦ ὑρκάνιοι ἔφ 
4. [[ διαγάγετε ΑΗ οοτ. Ζοῃ., διάγειν Ὁ, διάτε ΗΡΥ. 
οἵη. σχὮὉ. 20 σῶαι... ὑμῖν οἴη. ΧὨ, 9] αἱ] καὶ αἱ 4 (86, 
ἴῃ αὶ καὶ ρυαποῦϊβ πούααπι). [[ ὑμῖν 6Χ Ῥ ΠΙΘΙΡΒΟ τϑοθρύμχῃ, ᾿᾿ 
ΠΟ. Δρῃοβοπηῦ. 
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ἐνθάδε ὥσπερ καὶ τούτοις. καὶ τοῦτο δὲ ἴστε ἀμφότεροι 8 
ὅτι τὰ μὲν ἔξω ἡμεῖς ὑμῖν νυχτοφυλαχήσομεν, τὰ δ᾽ 

ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε καὶ τὰ ὅπλα εὖ τίϑεσϑε᾽ 

οἱ γὰρ ἐν ταῖς σκηναῖς οὔπω φίλοι ἡμῖν. οἱ μὲν δὴ 4 
Μῆδοι καὶ οἱ ἀμφὶ Τιγράνην ἐλοῦντο, καί, ἦν γὰρ 5 

παρεσχευασμένα, [καὶ] ἱμάτια μεταλαβόντες ἐδείπνουν, 

καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον τὰ ἐπιτήδεια᾽ καὶ τοῖς Πέρσαις 

δὲ ἔπεμπον τῶν ἄρτων τοὺς ἡμίσεις. ὄψον δὲ οὐκ 

ἔπεμπον οὐδ᾽ οἶνον, οἰόμενοι ἔχειν τοὺς ἀμφὶ Κῦρον 

ἔτι ἄφϑονα ταῦτα. ὃ δὲ Κῦρος ἔλεγεν ὄψον μὲν ι0 
τὸν ᾿'λιμόν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ͵ 
ὁ μὲν οὖν Κῦρος δειπνίσας τοὺς Πέρσας, ἐπειδὴ ὕ 
συνεσχότασε, κατὰ πεμπάδας καὶ κατὰ δεκάδας πολ- 

λοὺς αὐτῶν διέπεμψε καὶ ἐκέλευσε κύκλῳ τοῦ στρατο- 

πέδου κρυπτεύειν, νομίζων ἅμα μὲν φυλακὴν ἔσεσϑαι, ιτ5 

ἐών τις ἔξωϑεν προσίῃ, ἅμα δέ, ἐών τις ἔξω φέρων 
χρήματα ἀποδιδρασκῃ, ἁλώσεσϑαι αὐτόν" καὶ ἐγένετο 

οὕτω᾽ πολλοὶ μὲν γὰρ ἀπεδίδρασκον, πολλοὶ δὲ ἑάλωσαν. 
ὃ δὲ Κῦρος τὰ μὲν χρήματα τοὺς λαβόντας εἴα 6 
ἔχειν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἐκέλευσεν ἀποσφάξαι" ὥστε 530 
τοῦ λοιποῦ οὐδὲ βουλόμενος ἂν ηὗρες ῥᾳδίως τὸν 

1 ὥσπερ] οὗπερ Ῥαπίαχί 488. ῷ μὲν 5. γ. 6. [| ὑμῖν ἡμεῖς 
οἀα. γγαθίθσ. 6. ὃ εὖ τίϑεσϑε) ἐντίϑεσθϑε Ὁ, ἐν 5. ν. α. 
ι οὔπω] οὗτοι 2. ὕ ἐλεοῦντο Ο, ἑἐλούοντο “4. ᾿ καὶ ἦν γὰρ α, 
ἷν γὰρ καὶ χ, ἦν γὰρ ΗΑΓ. 6 [καὶ] Ρορρο. 7 αὐτοῖς] 
εὐτῶν Χὺ. 8 δὲ ἔπεμπον “, διέπεμπον χὮ. | ἄρτων ἑχάστοις 

ὃ χρύπτειν χσ. 16 ἄν... ἄν “2. [[] ἔξω χ. [|| χρήματα φέ- 
τ 

ΧΘΠΟΡΆ. ΙΤυϑέϊν. Ογτὶ. ἘΔ. πιδίοσ. 18 
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 νύχτωρ πορευόμενον. οἱ μὲν δὴ Πέρσαι οὕτω διῆγον" 
οἱ δὲ Μῆδοι καὶ εὐωχοῦντο καὶ ἔπινον καὶ ηὐλοῦντο, 

καὶ πάσης εὐϑυμίας ἐνεπίμπλαντο᾽ πολλὰ γὰρ 

καὶ τοιαῦτα ἕάλω, ὥστε μὴ ἀπορεῖν ἔργου τοὺς 
5. ἐγρηγορότας. ' 

8 Ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς τὴν μὲν 

νύχτα ἐν ἣ ἐξῆλθεν ὃ Κῦρος αὐτός τε ἐμεϑύσκετο 

μεϑ'᾽ ὧνπερ ἐσχήνου ὡς ἐπ’ εὐτυχίᾳ, καὶ τοὺς ἄλλου 
δὲ Μήδους ᾧετο παρεῖναν ἐν τῷ στρατοπέδῳ πλὴν 

10 ὀλίγων, ἀκούων ϑόρυβον πολύν" οἱ γὰρ οἰκέται τῶν 

Μήδων, ἅτε τῶν δεσποτῶν ἀπεληλυϑότων, ἀνειμένω 
χαὶ ἔπινον καὶ ἐθορύβουν, ἄλλως τε καὶ ἐκ τοῦ 
᾿Δσσυρίου στρατεύματος καὶ οἷνον καὶ ἄλλα πολ 

9 εἰληφότες. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ ἐπὶ ϑύρας οὐδεὶξ 
15 ἧκε πλὴν οἵπερ καὶ συνεδείπνουν, καὶ τὸ στρατόπεδον 

ἤκουε κενὸν εἶναι τῶν Μήδων καὶ τῶν ἱππέων: 
καὶ ἑώρα, ἐπεὶ ἐξῆλϑεν, οὕτως ἔχοντα, ἐνταῦϑα δὴ 

ἐβριμοῦτό τὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῖς Μήδοις τῷ καταλι- 

πόντας αὐτὸν ἔρημον οἴχεσθαι, καὶ εὐϑύς, ὥσπϑι 
0 λέγεται ὠμὸς εἶναι καὶ ἀγνώμων, τῶν παρόντων κελεύει 

τινὰ λαβόντα τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας πορεύεσϑαν ὧδ 
τάχιστα ἐπὶ τὸ ὠμφὶ Κῦρον στράτευμα καὶ λέγειν τάδε 

2 χαὶ ἔπινον καὶ εὐωχοῦντο καὶ ηὐλοῦντο Ὁ (καὶ 8αά, θ 
ἔπινον καὶ ἥδοντο « (καὶ ηὐλοῦντο ἴῃ ταᾶτρ. 6). 4 τὰ ΟΝ 
ΧΙ). || ἑάλω ΧΙ, ἥλω « (ἑάλω ἴῃ ταᾶτρ. Οα). ᾿ ἔργου Ὁ), ἔργω 
ἔργων Χ. 6 ὁ τῶν μήδων βασιλεύς 46]. Ἡοτ χάθη. γ 
ΟΠ. 2 (8. γ. 6). [τε οἵη. ζ. 8. ὧν παρεσκήνου Χ. 1Π ἀπ 
ελϑόντων 7. 12. γεϊυβ καὶ οπῖὶ. Ζ. 18 ροβὺ πολλὰ δδς 
τοιαῦτα ΧΙ. 14 ϑύραις 4. 1ὅ τὸ οἴχῃ. α. 17 ἐπειδὴ 
18 ροβὺ. τῷ] τὸ ΧΗΡτ. [| καταλιπόντα ΑἩ. 19 ὥσπερ] ὡς ΧΙ 
90 καὶ ἀγνώμων ΧΌ, ἀγνωμόνως 7. κελεύει τῶν παρόντων ΧΙ 
91 παρ᾽ ἑαυτοῦ (-φῷ Ὁ) τινας ἱππέας ΧὮ. 922. ἐπὶ “, πρὸς ΧὮ. 
κύρου 6. Ἵ 
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μην μὲν ἔγωγε, οὐδ᾽ ἂν σέ, ὦ Κῦρε, οὕτως ἀπρο- 10 
γήτως περὶ ἐμοῦ βουλεῦσαι, εἰ δὲ Κῦρος οὕτω 
γνώσκοι, οὐκ ἂν ὑμᾶς γε, ὦ Μῆδοι. ἐθελῆσαι οὕτως 
μον ἐμὲ καταλιπεῖν. καὶ νῦν, ἐὰν μὲν Κῦρος 

γύληται, εἰ δὲ μή, ὑμεῖς γε τὴν ταχίστην πάρεστε. {1 

χῦτα δὴ ἐπέστειλεν. ὁ δὲ ταττόμενος πορεύεσϑαιν ἔφη, 
αὶ πῶς ἐγώ. ὦ δέσποτα, εὑρήσω ἐκείνους; Πῶς δὲ 
ὥρος, ἔφη; καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔφ᾽ οὺς ἐπορεύοντο; 
τι νὴ Ζ1᾿, ἔφη, ἀκούω ἀφεστηκότας τῶν πολεμίων 

ρκανίους τινὰὲ κχαὶ ἐλθόντας δεῦρο οἴχεσϑαι 10 
"ουμένους αὐτῷ. ἀχούσας δὲ ταῦτα ὃ Κυαξάρης πολὺ 12 

ἴλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργίζετο τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ 
ὕτα, καὶ πολλῇ σπουδῇ μᾶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς 
ήδους, ὡς ψιλώσων αὐτόν, καὶ ἰσχυρότερον ἔτι ἢ 
Ἰόσϑεν τοῖς Μήδοις ἀπειλῶν, ἀπεκάλει, καὶ τῷ πεμ- ιτὉ 

μένῳ δὲ ἠπείλησεν, εἰ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγέλλοι. 
Ὁ μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο ἔχων τοὺς ἑαυτοῦ 
πέας ὡς ἑκατόν, ἀνιώμενος ὅτι οὐ καὶ αὐτὸς 18 

τὲ ἐπορεύϑη μετὰ τοῦ Κύρου. ἐν δὲ τῇ ὁδῷ 

ρευόμενον διασχισϑέντες τρίβῳ τινὶ ἐπλανῶντο, καὶ 90 
πρόσϑεν ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ φίλιον στράτευμα πρὶν 

τυχόντες ἀποχωροῦσί τισι τῶν ᾿ἀσσυρίων ἠνάγκασαν 

1 περὶ ἐμοῦ οὕτως (οπι. ἀπρονοήτως) ΖΦ. 8 γιγνώσκει χΑ. ! 
ἴρ γε Ὁ. [|| οὕτως οπι. ΑΗ. 4 ἂν 5“. ὅ γε οἴῃ. ῳζ. 0 δὴ 
ΧΡ. || ἐπέστελλεν ΟΠ. 7 .ὦ δέσποτα ἐγὼ “.  Ῥοβὺ. πῶς] 
γ.Ξ. 10 ἐλϑόντας “5, ἐθέλοντας χ. 11 αὐτῷ] αὐτῶν 
.ἢ} δὲ οτὰ. Ὁ. 192. γροβὺ. τῷ] τὸ Η, οαι. ἢ. 1 τοῖς] αὐὖὐ- 

τοῖς α, τοῖς αὐτοῖς Α. [[ ἐπεκάλει 5. 16 ἠπείλει “. ἢ 
γγελοῖ ΠΙΟματαβ, ἀπαγγελοίην Υ̓́ΘΟΚΟΙ] η, ἀγγέλλοι χ. 
καὶ αὐτὸς οὐκ (οτι. Ε) ἐπορεύϑη ΧΙ, οὐκ ἐπορεύϑη καὶ 
᾿ὸς 6, 19 ὁδῷ πειϑόμενοι διασχιξομένων ὁδῶν τρίβῳ χΧὮ. 
φίλιον “, τοῦ κύρου ΧὮ. 22. ἀποχωροῦσι οἵ. Ὦ. 

18 
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αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι" καὶ οὕτως ἀφικνοῦνται τὰ πῦι 

14 χατιδόντες ἀμφὶ μέσας πως νύκτας. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένον' 

πρὸς τῷ στρατοπέδῳ, οἱ φύλακες, ὥσπερ εἰρημένι 
ἦν ὑπὸ Κύρου, οὐκ εἰσέφρηκαν αὐτοὺς πρὸ ἡμέρο 

5 ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ὑπέφαινε, πρῶτον μὲν τοὺς μαάγο' 
καλέσας ὁ Κῦρος τὰ τοῖς ϑεοῖς νομιξόμενα ἐπὶ ᾿ 

τοιούτοις ἀγαϑοῖς ἐξαιρεῖσϑαν ἐκέλευε. καὶ οἵ μὲν ἀμ’ 
1ὅ ταῦτα εἶχον. ὃ δὲ συγκαλέσας τοὺς ὁμοτίμους εἶπε 

ἄνδρες. ὃ μὲν ϑεὸς προφαίνεν πολλὰ κἀγαϑα᾽ ἡ 
τὼ δὲ οἱ Πέρσαν ἐν τῷ παρόντι ὀλίγοι ἐσμὲν ὡς ἐγκχρ' 

τεῖς εἶναι αὐτῶν. εἴτε γὰρ ὁπόσα ἂν προσεργασώμ 
μὴ φυλάξομεν, πάλιν ταῦτα ἀλλότρια ἔσταν" εἰ 
καταλείψομέν τινας ἡμῶν αὐτῶν φύλακας ἐπὶ τοῖς ἑ 

ἡμῖν γιγνομένοις, αὐτίκα οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχοντες ἂν 
1 φανούμεϑα. δοκεῖ οὖν μοι ὡς τάχιστα ἱέναι τινὰ ὑμι 

εἷς Πέρσας καὶ διδάσκειν ἅπερ ἐγὼ λέγω, καὶ κελεύ 
ὡς τάχιστα ἐπιπέμπειν στράτευμα, εἴπερ ἐπιϑυμοῖ 

Πέρσαι τὴν ἀρχὴν τῆς ᾿Ασίας αὑτοῖς χαὶ τὶ 
17 χάρπωσιν γενέσϑαι. ἴϑι μὲν οὖν σύ, ἔφη, ὃ πρεσῇ 
20 τατος, καὶ ἰὼν ταῦτα λέγε, καὶ ὅτι οὃς ἂν πέμπα 

στρατιώτας, ἐπειδὰν ἔλθωσι παρ᾽ ἐμέ, ἐμοὶ μελήι 

Θ 

1 ἡγήσασϑαι ΤῸ). [[| οὕτως] οὗτοι δὴ Ὁ. 22. ἀμφὶ “0, περὶ, 
ἐς Ε΄. Π πῶς οἴ. σχῇ. 8. πρὸς τῷ στρατοπέδῳ «4, ἀμφὶ 
στρατόπεδον ΧΌ. 4 εἰσέφρηκαν Οοροῦ, εἰσαφῆκαν 60 
ὅ ἐπεὶ] ἔτι χ. [[[ὑπεφαίνετο Ὁ. [καὶ πρῶτον Χ. 9 πο 
ἀγαθὰ χ, πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ θὮ2. 10 οἱ Βοῦμο, ὦ οοἀά. ' 
ὥστε Ὁ. 1Π{ὀἁὁπόσα ῬορΡρο, ὅσα 1), ὁποῖα χα. [ κατεργαξ 
Ὦ, κατεργασώμεϑα σ. 12 φυλάξωμεν α. || ταῦτα πάλιν 
18 καταλείψωμεν Ὁ. 14 ἔχοντες ἰσχὺν 10. 1 ἡμῶν 
17 ὥσπερ 6. || ἐπιπέμπειν ΧΥ͂, πέμπειν 102. 18 αὑτοῖς 6 
αὐτοῖς οοἀά. 19 ροβὺ γενέσϑαι Δα. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Ὁ. 
μὲν] ἴοιμεν ΑΗ. || ἔφη σὺ Ὁ, σὺ Εὶ 
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οὐ τροφῆς αὐτοῖς. ἃ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, δρᾷς μὲν 

τός, κρύπτε δὲ τούτων μηδέν, ὅ,τι δὲ τούτων ἐγὼ 
μπὼν εἷς Πέρσας καλῶς καὶ νομίμως ποιοίην ἂν τὰ 

ν πρὸς τοὺς ϑεοὺς τὸν πατέρα ἐρώτα, τὰ δὲ πρὸς 
χοινὸν τὰς ἀρχάς. πεμψάντων δὲ καὶ ὀπτῆρας ὧν 

ἄττομεν χαὶ φραστῆρας ὧν ἐρωτῶμεν. καὶ σὺ μέν, 
ἢ; συσχευάξου καὶ τὸν λόχον προπομπὸν ἄγε. 

Ἔχ τούτου δὴ χαὶ τοὺς Μήδους ἐχάλει, καὶ ἅμα 
παρὰ τοῦ Κυαξάρου ἄγγελος παρίσταται, καὶ ἐν 
σι τήν τὲ πρὸς Κῦρον ὀργὴν καὶ τὰς πρὸς Μήδους 
ιλὰς αὐτοῦ ἔλεγε καὶ τέλος εἶπεν ὅτι ἀπιέναι 

ἰδους χελεύει. καὶ εἰ Κῦρος μένειν βούλεται. οἱ μὲν 
, Μῆδοι ἀκούσαντες τοῦ ἀγγέλου ἐσίγησαν, ἀποροῦν- 

μὲν πῶς χρὴ καλοῦντος ἀπειϑεῖν, φοβούμενοι 

πῶς χρὴ ἀπειλοῦντι ὑπακοῦσαν. ἄλλως τὲ καὶ 

ότες τὴν ὠμότητα αὐτοῦ. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ 
᾿, ὦ ἄγγελέ τε χαὶ Μῆδοι, οὐδέν, ἔφη, ϑαυμάξω 
υαξάρης, πολλοὺς μὲν πολεμίους τότ᾽ ἰδών, ἡμᾶς 

οὐχ εἰδὼς ὅ,τι πράττομεν, ὀκνεῖ περί τε ἡμῶν καὶ 

ὶ αὑτοῦ" ἐπειδὰν δὲ αἴσϑηται πολλοὺς μὲν τῶν 

δμίων ἀπολωλότας, πάντας δὲ ἀπεληλαμένους, 
τον μὲν παύσεται φοβούμενος, ἔπειτα γνώσεται, 

περὶ τῆς 10. [| αὐτοῖς] αὐτῶν Ὠ6. 2 αὐτὸς Οοβοΐ, αὐτὰ 
ς {κρύπτεται Οἰ, ΘΟΙ. 8. Υ. τηδη. τϑο. [| Ῥοβὺύ. τούτων] τοῦ- 
χ, 8 πέμπω Σ. || ποιοίμην ΧὨ. 4 τοὺς οἵη. ἢ. [ δηΐθ 
α δα. τοὺς Η. [| τὰ δὲ] τάδε Η. ὅ τὸν κοινὸν ΖΦ. θ᾽ φρα- 
5 Χν. ἡ προπομπὸν [), πρῶτον ΧΖ. 8 δὴ χα, δὲ Ὁ. 
ρὰ οἴῃ. Ὦ. 10 πρὸς κῦρον] ἐπὶ τὸν κῦρον οὐ πρὸς τοὺς 
υς ἢ. 12 καὶ εἰ] εἰ καὶ ὁ ἢ. 18 οὖν] δὴ θ. 14 μὲν 
πῶς χα. [|| καλοῦντι Χ. 1 ἀπειλοῦντος ἐπακοῦσαι χ. 

Γ Ότ. Χ. 17 ὦ οἱ. Χ. 19 τε ἡμῶν ΧὈ, ἡμῶν , 
ΑΗ. 240 αὐτοῦ Ζ. 

οι 
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ὅτι οὐ νῦν ἔρημος γίγνεται. ἡνίχα οἱ φίλον αὐτοῦ τοὺς 

ἐχείνου ἐχϑροὺς ἀπολλύουσιν. ἀλλὰ μὴν μέμψεως γιὲ 

πῶς ἐσμὲν ἄξιοι, εὖ τε ποιοῦντες ἐχεῖνον χαὶ οὐδὲ 

ταῦτα αὐτοματίσαντες; ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον ἔπειδο 
ἐᾶσαί μὲ λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν. ὑμεῖς δὲ οὐχ ὧς 

ἐπιϑυμοῦντες τῆς ἐξόδου ἠρωτήσατε εἰ ἐξίοιτε καὶ 

ἀτυχοῦντες ἜΡΕΠΟ ἥκετε, ἀλλ᾽ ὑπ᾿ ἐχείνου κελευσϑέντει 
ἐξιέναι ὅτῳ ὑμῶν μὴ ἀχϑομένῳ εἴη. ἡ καὶ ὀργὴ οὖν αὕτη 

σάφ᾽ οἶδα ὑπό τὸ τῶν ἀγαϑῶν ΠΕΠΟΜΡΗΘΟΝ καὶ σὺϊ 

τῷ φόβῳ λήγοντι ἄπεισι. νῦν μὲν οὖν, ἔφη, σύ τὲ 

ὦ ἄγγελε, ἀνάπαυσαι, ἐπεὶ καὶ πεπόνηκας, ἡμεῖς τὸ 
ὦ Πέρσαι, ἐπεὶ προσδεχόμεϑα πολεμίους ἤτοι μαχουμέ 
νους γὲ ἢ πεισομένους παρέσεσϑαν, ταχϑῶμεν ὦ 

καλλιστα' οὕτω γὰρ ὁρωμένους εἰχὸς πλέον προανύ 
τεὺν ὧν χρήζομεν. σὺ δ᾽, ἔφη, ὁ τῶν Ὑρχανίω: 
ἄρχων, ὑπόμεινον προστάξας τοῖς ἡγεμόσι τῶν σῶ' 

στρατιωτῶν ἐξοπλίξευν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ποιήσα 
ὁ Ὑρχάνιος προσῆλϑε, λέγει ὃ Κῦρος, ᾿Εγὼ δέ, ἔφη 
ὦ Ὑρχάνιε, ἥδομαι αἰσθανόμενος ὅτι οὐ μόνον φυλέα 
ἐπιδεικνύμενος πάρει, ἀλλὰ καὶ ξύνεσιν φαίνῃ μὲ 
ἔχειν. καὶ νῦν ὅτι συμφέρει ἡμῖν τὰ αὐτὰ δῆλον. ἐμ 

τε γὰρ πολέμιοι ᾿Δσσύριοι, σοί τὲ νῦν ἔτι ἐχϑίους εἰσὶ 

2. γε 6, τε ΧΑΗ. ὃ εὖ γε 2. 4 ἔπεισα Ὁ), πείσας ΣΙ 
ὅ φοϑὺ ἐξελϑεῖν δα ἃ. τάδε ποιῶ ΧΑ. 6 «ἀτυχ)»οῦντες θῷ 
νῦν οοαά. ἢ .ἀλλ᾽ Ὅτι. ΑἸ: 8 ἀχϑομένων (αὐ, ΘΟΥΥ. 8. 
τη8ῃ. το. [[ αὐτὴ (Δίατομπθπύϊο δαοίοτο) Η. 9 σαφῶς Ὁ. Π} τ 
ΟΠ. Χ. 10 τε οὔ. Ὁ 11 καὶ οἵα. Ὦ. [| ἡμεῖς α. Ναῦ. 98' 
ἡμεῖς οοὐ. 12 ἐπεὶ καὶ 1}. [}} μαχομένους κΊΏ): 15. ἐκτὰ 
ϑῶμεν ΧΙ. 14 πλέονα ΧΛΉ, πλείονα αΘ. 16 σῶν οπι. κί 
17. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ ΧΖ. 20 ξύγεσιν οοὔᾶ. 221 ὁμῖν ΑΒ. 
τὰ αὐτὰ] ταῦτα. 5. 99. ἔσι. ᾿ἀ6α..Ὁ). ΡῚ φα δι᾽ ἔχϑονον 
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ἢ ἐμοί" οὕτως οὖν ἡμῖν ἀμφοτέροις βουλευτέον ὅπως 34 

τῶν μὲν νῦν παρόντων μηδεὶς ἀποστατήσει ἡμῖν 
συμμάχων, ἄλλους δέ, ἂν δυνώμεϑα, προσληψόμεϑα. 
τοῦ δὲ Μήδου ἤκουες ἀποκχαλοῦντος τοὺς ἱππέας" εἰ 

δ᾽ οὗτοι ἀπίασιν, ἡμεῖς μόνον οἱ πεζοὶ μενοῦμεν. ὅς 
οὕτως οὖν δεῖ ποιεῖν καὶ σὲ ὕπως ὁ ἀποχαλῶν οὗτος 

παρ᾽ ἡμῖν μένειν ἐμὲ καὶ αὐτὸς βουλήσεται. σὺ μὲν 
οὖν εὑρὼν σκηνὴν δὸς αὐτῷ ὕπου κάλλιστα διάξει 

πάντα τὰ δέοντα ἔχων" ἐγὼ δ᾽ αὖ πειράσομαι ἔργον τι 
αὐτῷ προστάξαι ὅπερ αὐτὸς ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι" 1ο 
καὶ διαλέγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς γενέσϑαι ἀγαϑὰ 

πᾶσι τοῖς φίλοις, ἂν ταῦτ᾽ εὖ γένηται' ποιήσας 
μέντοι ταῦτα ἧκε πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 
Ὁ μὲν δὴ Ὑρχάνιος τὸν Μῆδον ᾧχετο ἄγων ἐπὶ 36 

σκηνήν" ὁ δ᾽ εἰς Πέρσας ἰὼν παρῆν συνεσχευασμένος" τὉ0 
ὃ δὲ Κῦρος αὐτῷ ἐπέστειλε πρὸς μὲν Πέρσας λέγειν 
ἃ καὶ πρόσϑεν ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται, Κυαξάρῃ δὲ 
ἀποδοῦναν τὰ γράμματα. ἀναγνῶναι δὲ σοι καὶ τὰ 
ἐπιστελλόμενα, ἔφη, βούλομαι, ἵνα εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῆς, 

1 οὖν ἡμῖν 6, ἡμῖν οὖν ΗΑ, ἡμῖν νῦν χ 3, ἀποστατήση 
Ὦ, ἀποστήση χε συμμαχῶν ΔῊ. ὃ ἐὰν Ὁ. [| ἐπιληψόμεϑα οὗ 
4 ἤχουσας 10). ἀπιᾶσιν «. ] πῶς ἡμεῖς Ὁ. Ο δεῖ] ἀεὶ ΑΗ. || 
ὃ οἵη. χ, ᾿ οὗτος καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται 2, 
καὶ αὐτὸς οὗτος μένειν βουλήσεται παρ᾽ ἡμῖν Ὁ. 8 σκηνὴν 
εὐρὼν Ὁ. [[ διάξει... ἔχων Ὦ, ἕξει... ΧΑ. 9 αὐτῷ ἔργον 

͵ὙἯΣ χ,. 10 ὅπερ] ὅτι χα. [ αὐτὸς] οὗτος Ὁ. || ἢ ἄπεισι καὶ 
 διαλέγου οἴη. 2. 11 δὲ] οἵἴὰ. ΑΗ, καὶ α. || αὐτῷ Ὁ, πάντα 
τὰ δέοντα αὐτῷ 4. αὐτῷ πάντα τὰ δέοντα αὐτῷ χ. 12 ἣν 
ἘΒΏ. || ταῦτ᾽] τὰ δέοντα Ὁ. || εὖ] αὖ χ. 18 ταῦτα] αὐτὰ 28}. 
14 ὥχετο τὸν μῆδον Τὴ. σκηνῆς ΧΔΗ, ἐπὶ σκηνὴν ἄγων Ὦ. 
1Ὁ ἵν᾿ ὁ δ᾽ ΑΗ, ἵνα ὅδε χ. ᾿| συνεσκευασμένα ΔΗ. 10 ἐπ- 
ἔστελλε οοἀᾷ. ρῥταθίθυ Ὁ. 18 σοι ἔφη καὶ ἃ ἐπιστέλλω βού- 
λομαν Ὦ. 19 εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῇς ) 6, εἰδῇς αὐτὰ ὁμολογή- 
σει(ν χ) ΧΑΗ. 
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19 οἷός τ᾽ ὧν χ, οἷος εἶ Ὁ. 18 ὅσους Ὁ, οὺὃς ΧΖ. [| ἐποίησας [ἢ 
ν 

900 ΠΒΗΙ͂Ν; ΟἌΑΡΕΨΙ 

ἐάν τί δε πρὸς ταῦτα ἐρωτᾷ. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ 
τάδε. 

Κῦρος Κυαξάρη χαίρειν. ἡμεῖς σε οὔτε ἔρημον 
κατελίπομεν" οὐδεὶς γάρ, ὅταν ἐχϑρῶν χρατῇ, τότε 
φίλων ἔρημος γίγνεται" οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ 
ὅε οἰόμεϑα ἐν κινδύνῳ καϑιστάναι" ἀλλὰ ὅσῳ πλέον 
ἀπέχομεν, τοσούτῳ πλείονά σοι τὴν ἀσφάλειαν ποιεῖν 

νομίζομεν" οὐ γὰρ οἱ ἐγγύτατα τῶν φίλων καϑήμενον 

μάλιστα τοῖς φίλοις τὴν ἀσφάλειαν παρέχουσιν, ἀλλ᾽ 

αἱ τοὺς ἐχϑροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες μᾶλλον τοὺς 

φίλους ἐν ἀκινδύνῳ κχαϑιστᾶσι. σκχέψαν δὲ οἵῳ ὄντι 
μοι περὶ σὲ οἷος ὧν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι μέμφῃ. ἐγὼ 

μέν γέ σοι ἤγαγον συμμάχους, οὐχ ὅσους σὺ ἔπεισας, 
ἀλλ ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην. σὺ δέ μοι 
ἔδωχας μὲν ἐν τῇ φιλίᾳ ὄντι ὅσους πεῖσαι δυνασϑείην" 
νῦν δ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντος οὐ τὸν ϑέλοντα ἀλλὰ 
πάντας ἀποκαλεῖς. τοιγαροῦν τότε μὲν φῳόμην ἀμφοτέ- 

ροίς ὑμῖν χάριν ὀφείλειν: νῦν δὲ σύ μὲ ἀναγκχάξεις 
σοῦ μὲν ἐπιλαϑέσϑαι, τοῖς δὲ ἀκολουϑήδασι πειρᾶ- 

σϑαν πᾶσαν τὴν χάριν ἀποδιδόναι. οὐ μέντοι ἔγωγε᾽ 

σοὶ ὅμοιος δύναμαν γενέσϑαι. ἀλλὰ καὶ νῦν πέμπων 

ἐπὶ στράτευμα εἰς Πέρσας ἐπιστέλλω, ὁπόσοι ἂν ἴωσιν, 

ὡς ἐμέ, ἤν τι σὺ αὐτῶν δέῃ πρὶν ἡμᾶς ἐλϑεῖν, σοὶ 

ὑπάρχειν, οὐχ ὅπως ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν σὺ 

ἜΣ 

1 ἐάν Ὦ. [|| τι] τις ΧὈΌ. 8 σε 5. γΥ. 6. 4 κατελείπομεν 6,} 
καταλίπομεν ΑἩ. ὄ τῶν φίλων Ὦ. [[|. γἨὨε ἀπὸ σοῦ Ὁ. 6 σε 
Ῥοβὺ κινδύνῳ ἰτᾶπβρ. Ὁ σ. [| πλέον σου Ὦ. 7 πλείονά Ὁ." 

14 ὅσους Ὁ [[ ἠδυνάμην ΧΑΗ. 17 τοιγαροῦν , καὶ γὰρ οὖν 
χα. [[ἰ ᾧμην Οα. 18 σύ μὲ Ὠϊπᾶ,., σὺ μὲν χΖ, οι. ἢ. 21 δύ- 
ψαμαιν ὅμοιος γίνεσϑαι Ὁ. 38 τι σὺ] τις ΑΗ. 234 ἐθέλωσιν Ῥ, 
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δούλῃ χρῆσϑαι αὐτοῖς. συμβουλεύω δέ σοι καίπερ 
"ξώτερος ὧν μὴ ἀφαιρεῖσϑαι ἃ ἂν δῷς, ἵνα μή δοι 

ἰντὶ χαρίτων ἔχϑραιν ὀφείλωνται, μηδ᾽ ὅντινα βούλει 

τρὸς σὲ ταχὺ ἐλϑεῖν, ἀπειλοῦντα μεταπέμπεσϑαι, μηδὲ 
ράσκοντα ἔρημον εἶναι ἅμα πολλοῖς ἀπειλεῖν, ἵνα μὴ 
ἡιδάσκῃς αὐτοὺς σοῦ μὴ φροντίξειν. ἡμεῖς δὲ πειρασό- 

ιδξϑα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα διαπραξώμεϑα ἃ σοί 
" ἂν καὶ ἡμῖν νομίζομεν πραχϑέντα κοινὰ γενέσϑαι 

ἰγαϑά. ἔρρωσο. 

γέγραπται σύμφαϑι. καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω σοι 
ερὶ Περσῶν ἧπερ γέγραπται. τούτῳ μὲν οὕτως εἶπε, 
αὺ δοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀπέπεμπε, προσεντειλάμενος 
ὕτω σπεύδειν ὥσπερ οἷδεν ὅτι συμφέρειν ταχὺ 
'αρεῖναι. 

Ἐκχ τούτου δὲ ἑώρα μὲν ἐξωπλισμένους ἤδη πάντας 

αὺ τοὺς Μήδους καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τοὺς ἀμφὶ 

νὸς τῶν προσχώρων καὶ ἵππους ἐπῆγον καὶ ὅπλα 
πέφερον. ὃ δὲ τὰ μὲν παλτὰ ὅπουπερ καὶ τοὺς αρφοεν 

ιταβάλλειν ἐκέλευσε, καὶ ἔχαιον οἷς τοῦτο ἔργον ἦν 

δ βούλῃ Ηρτγῇ, «βούλει οθῦ. ||} χρῆσϑαι αὐτοῖς οτι. 2. Ι συμ- 
υλεύσω χΧΖ. 2 ἃ ἂν ἘΝ ΧΌΟΘ, ἦ ἂν δῶσιν ΑἩ. 8 ἔχϑραι 
τὶ χάριτος 1. . 4 μεταπέμπεσϑαι οτὰα. χ. [ ὅν- 
να βούλει] ὅταν ἐμδι ἢ ἧς Ῥ (ὅντινα βούλῃ Ηρ). ὁ ρΡοβὺ 
Ἰοντίζξειν δα ἃ. ἔρρωσο Ὦ. 8 νομίξωμεν καὶ ἡμῖν Ὦ. [} γενέ- 
ἂν κοινὰ Ὦ. 9 ἔρρωσο οι. ἢ. [10 αὐτῷ] τε ἢ. 1] ἡ] 

“ερ Ὁ, ἢ Η. 18 ρμοϑβὺ ἀπέπεμπε αἀ4. καὶ ΑΗ. 14 ξυμ- 
θεν (. 10 δὲ] δὴ ΒΕ. Ι ἤδη οἵα. χΧ. 18 δὲ οἵαῃ. χύ. 
τινὲς 20), τινες καὶ Ὁ, καί τινες Ε. τῶν προσχώρων Ὁ, 

ἰόχωροι. ΧΩ (1 ΓΔΒ. Θ᾿. | ἀπήγαγον ἃ, ἀνήγαγον Ὁ. 30 ἀν- 
ἔρον (ν ἴῃ τὰϑ.) ἃ, ἔφερον Ὦ. [| καὶ οἵἴκπ. οοαά. ρῥτδϑίθσ Ὁ α. 
τοῦτο τὸ ἔργον χλη. 

Ἰράνην᾽ καὶ οἱ Πέρσαι δὲ ἐξωπλισμένοι ἦσαν" ἤδη δέ 
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909 8. γ ᾺΡ ἣν: ᾿ 

ὁπόσων μὴ αὐτοὶ ἐδέοντο᾽ τοὺς δ᾽ ἵππους ἐκέλευδ 
φυλάττειν μένοντας τοὺς ἀγαγόντας ξως ἄν τι σημανϑῇ. 

αὐτοῖς" τοὺς δ᾽ ἄρχοντας τῶν ἱππέων καὶ Ὑρχανίων. 

καλέσας τοιάδε ἔλεξεν. 

ἄνδρες φίλοι τε καὶ σύμμαχοι, μὴ ϑαυμάξετε ὅτι 
πολλάκις ὑμᾶς συγκαλῶ᾽ καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ 

παρόντα πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύνταχτα᾽ ἃ δ᾽ ἂν 
ἀσύνταχτα ἧ, ἀνάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχειν, 

ἕως ἂν χώραν λάβῃ. καὶ νῦν ἔστι μὲν ἡμῖν πολλὰ τὰ 
αἰχμάλωτα χρήματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾽ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ 
μήτε ἡμᾶς εἰδέναν ποῖα τούτων ἑχάστου ἐστὶν ἡμῶν, 
μύτε τούτους εἰδέναι ὅστις ἑχάστῳ αὐτῶν δεσπότης, 
περαίνοντας μὲν δὴ τὰ δέοντα οὐ πάνυ ἔστιν δρᾶν 
αὐτῶν πολλούς, ἀποροῦντας δὲ ὅ,τι χρὴ ποιεῖν σχεδὸν 

- τὰς" 

ὅστις μὲν ἔλαβε σκηνὴν ἔχουσαν ἱχανὰ καὶ σῖτα καὶ 

ποτὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας καὶ στρωμνὴν καὶ ἐσϑῆτα 

καὶ τἄλλα οἷς οἰκεῖται σχηνὴ καλῶς στρατιωτική, 

ἐνταῦϑα μὲν οὐδὲν ἄλλο δεῖ προσγενέσϑαν ἢ τὸν 
λαβόντα εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰκείων ἐπιμέλεσϑαι 
δεῖ ὅστις δ᾽ εἰς ἐνδεόμενα του χατεσχήνωσε, τούτοις 
ὑμεῖς σχεψάμενοι τὸ ἐλλεῖπον ἐχπληρώσατε, πολλὰ δὶ 
ἘΞ ---- τες ττε ᾿ 

1 αὐτοὶ] οὗτοι Ὁ. [[| ἐκέλευσε Ὁ. [| ἄγοντας Ὁ. 3. τι σημανϑή 
(-νΡῇ 6) χὥ, τι(ς Α) σημάνῃ ΔΗ, τι -'σημανϑείη Ὁ. 4 τάδε 7 
ὄ τε οὐη. ἢ. ᾿ ξύμμαχοι (ὁ. [γροϑὺ ϑαυμάξετε δα. ἔφη Ὁ 

“ 

7 αὐτῶν οτη. 10. ᾿ ἃ δ᾽ ἂν ἀσύνταχτα οι. ΑΗ, ἰπ πιᾶτρ. θ΄. 

οτὰ. Ὦ. 14 αὐτῶν οτα. Ὁ. ||] ὅ τι] τί Ὁ. 1ὅ ὡς] ἵνα Ὁ. 
οὖν οτα. ἃ. [| ἔχεν «. 17 αἰύογαχτη καὶ 8. γ. 6. 18 τὰ ἄλλα 2. 
σχηνὴ] στρωμνή Χ. ᾿ καλῶς οτη. Χ. 19 μὲν οὖν χα 21] δέο. 
ΧΖ. ᾿ κατεσκήνησε ΑΗ. || τούτους Χχ2, τούτῳ 9, οοΥἹ. Φ4ΘΟΌΕ 

"ὦ ὖ 22 ἐχπλήσατε 5. ᾿ δὲ οτη. Χ. 



118. ΤΥ. ΟΑΡ. Υ. 908 

καὶ τὰ περιττὰ οἶδ᾽ ὅτι ἔσται" πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ 40 
κατὰ τὸ ἡμέτερον πλῆϑος εἶχον οἱ πολέμιοι. ἦλϑον δὲ 
πρὸς ἐμὲ χαὶ χρημάτων ταμίαι, οἵ τε τοῦ ᾿Δσσυρίων 
βασιλέως καὶ ἄλλων δυναστῶν, οἱ ἔλεγον ὅτι χρυσίον 
εἴη παρὰ σφίσιν ἐπίσημον, δασμούς τινας λέγοντες. ὅ 

καὶ ταῦτα οὖν κχηρύττετε πάντα ἀποφέρειν πρὸς 41 
ὑμᾶς ὕπου ἂν καϑέξησϑε᾽ καὶ φόβον ἐπιτίϑεσϑε τῷ 

μὴ ποιοῦντι τὸ παραγγελλόμενον ὑμεῖς δὲ διάδοτε 

λαβόντες ἱππεῖ μὲν τὸ διπλοῦν, πεζῷ δὲ τὸ ἁπλοῦν, 

ἵνα ἔχητε, ἤν τινος προσδέησϑε, χαὶ ὅτου ὠνήσεσϑε. 
τὴν δ᾽ ἀγορὼν τὴν οὖσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 43 
κηρυξάτω μὲν ἤδη. ἔφη, μὴ ἀδικεῖν μηδένα, πωλεῖν δὲ 
τοὺς χαπήλους ὅ,τι ἔχει ἕχαστος πράσιμον, καὶ ταῦτα 

διαϑεμένους ἄλλα ἄγειν, ὅπως (καλῶς) οἰκῆται ἡμῖν 
τὸ στρατόπεδον. ταῦτα μὲν ἐκήρυττον εὐθύς. οἱ δὲ Γ 

Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι εἶπον ὧδε' Καὶ πῶς ἄν, ἔφασαν, 
ἡμεῖς ἄνευ σοῦ καὶ τῶν σῶν διανέμοιμεν ταῦτα; ὃ δ᾽ 44 

αὖ Κῦρος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε προσηνέχϑη; 

Ἦ γὰρ οὕτως, ἔφη, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκετε ὡς ὅ,τι ἂν 
δέῃ πραχϑῆναι, ἐπὶ πᾶσι πάντας ἡμᾶς δεήσει παρεῖναι, 
αἱ οὔτε ἐγὼ ἀρκέδω πράττων τι πρὸ ὑμῶν ὅ,τι ἂν 

-- 0 

τῷ 0 

. 1 τὰ οι. Ὦ. 2 ἔσχον 10. 8. ἐμὲ] μὲ 1. 1 ἀσσυρίου 2. 
ὕ δασμοὺς] δαρεικοὺς Ῥαπίδπϊαοθθ οὗὍἁ Ὑ 2, 7. 8. 8. 6 καὶ οι. Ὦ. 
1 ἐπιτίϑησϑε 5. 8. τὰ παργγελλόμενα οοἀᾶ. ρῬταοίον ἢ. 9 λα- 
βόντες διαδίδοτε Ὁ. [[ Ῥοβὺ. τὸ οἵαν. ΟἩ. 10 ἄν τινων προσ- 
δεηϑῆτε 1). 19 ἤδη οτι. Ὦ. 18 ροβὺ καπήλους δα ἃ καὶ 
ἐμπόρους 1), ἰπ πιάτο. ἃ. || ὅ τι ἔχει ἕκαστος 4, εἴ τι ἔχουσι 0, 
ἣν τι ἔχωσι Ἐ.. | τὸ πράσιμον «.ἁ. [14 ἄλλα ἄγειν ΧὮ (ἰπ τηᾶτΙρ. 
1), λέγειν “. [ «καλῶς» δρὸ οὗ 8 89, «(εὖ» Νάθοσ. 1 καὶ 
ταῦτα 10, [| ἐκήρυττεν Ῥαπίαχια65 οἵ Υ 8, 44. 52. Απ. 1Π 4, 80. ἢ} 
ὐϑύς ομη. χ. 18 αὖ] οὖν Ὁ. 19 ἢ] εἰ Ὁ. || ἔφη ρυποῖϊβ 
ἰὰὺ ἃ. 20 δέῃ] δεήση χ. ᾿ ποιηϑῆναι ἢ. 91 ροβὺ ἀρκέσω 
ἃ. ὑμῖν Ὁ, 5. ν. 6. [ τὸ οτὰ. Ὁ. [[ ὅτι] ἃ Ὁ. ! 
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04 ΓΒ. ὈΑΡΗ͂Υ, 

δέῃ, οὔτε ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν; καὶ πῶς ἂν ἄλλως πλείω, 

μὲν πράγματα ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπραττοίμεϑα ἢ 
οὕτως; ἀλλ᾽, ἁρᾶτε, ἔφη, ὑμεῖς" ἡμεῖς μὲν γὰρ διεφυλά-, 

ξαμέν τε ὑμῖν τάδε, καὶ ὑμεῖς ἡμῖν πιστεύετε καλῶς 

διαπεφυλάχϑαι" ὑμεῖς δ᾽ αὖ διανείματε, καὶ ἡμεῖς 

πιστεύσομεν ὑμῖν καλῶς διανενεμηκέναι. καὶ ἄλλο δέ 

τι αὖ ἡμεῖς πειρασόμεϑα χοινὸν ἀγαϑὸν πράττειν. 
δρᾶτε γὰρ δή, ἔφη, νυνὶ πρῶτον ἵπποι ὅσοι ἡμῖν 

πάρεισιν, οὗ δὲ προσάγονται τούτους οὖν εἰ μὲν 
ἐάσομεν ἀναμβάτους, ὠφελήδουσι μὲν οὐδὲν ἡμᾶς, 

πράγματα δὲ παρέξουσιν ἐπιμέλεσϑαι" ἣν δὲ ἱππέας 
ἐπ’ αὐτοὺς καταστήσωμεν, ἅμα πραγμάτων τε ἀπαλλαξό-᾿ 

μεϑα καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προσϑησόμεϑα. εἰ μὲν. 

οὖν ἄλλους ἔχετε οἷστισιν ἂν δοίητε αὐτούς, μεϑ᾽ 
ὧν ἂν καὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον, εἴ τι δέοι, ἢ μεϑ᾿ 
ἡμῶν, ἐκείνοις δίδοτε εἶ μέντοι. ἡμᾶς βούλεσϑε 
παραστάτας μάλιστα ἔχειν ἡμῖν αὐτοὺς δότε. καὶ 

γὰρ νῦν ὅτε ἄνευ ἡμῶν προσελάσαντες ἐκινδυνεύετε, 
πολὺν μὲν φόβον ἡμῖν παρείχετε μή τι πάϑητε, μάλα, 

δὲ αἰσχύνεσϑαι ἡμᾶς ἐποιήσατε ὅτι οὐ παρῆμεν ὅπουπερ, 

1 ἂν οτὰ. 6. 2 μὲν οἵα. ΑΗ. 8 ὑμεῖς οτα. Ὦ. [| γὰρ 
οτη. σ. [[ ἐφυλάξαμεν ΧΖ. 4 τε οἵη. ἢ). [[ ἐπιστεύσατε [), 8. Υ΄. 

ὃ δ΄ χΡ΄ δέ γ᾽ 5. 6 καὶ ἄλλοις δέ τι αὖ « (καὶ ἄλλο, 
τι δὲ αὖ 5. ν. 6), καὶ ἄλλοις δὲ αὖ χ, καὶ ἐν τούτῳ αὖ ἄλλο 
τι Ὁ. 8 νῦν ΣΧ. ||] ὅσοι ἵππον χ. 9 ἐὰν ἐάσωμεν Ὁ. 10 ἀνα- 
βάτας Ὁ, ἀναμβάτους (ἀναμ 8. ν.) ἃ, ἀναβάτους χ. [ ὠφελή- 
σομὲν μὲν οὐδὲ ἡμᾶς Ὁ. 11] πρᾶγμα Ὦ. 12 ἀπαλλαγησόμεϑα Ὁ. 
15 εἰ μὲν οὖν οἴη. ΤΙ. 14 ἔχοιτε 1). [| οἷς ἄν τισιν ἃ. || δοί-᾿ 
οιτε Βα, δέητε Ο οὐ ἔογτίαθββα ΗΡῚ (δοίητε 86α οὐ 1ῃ 1Ά8.). 
1ὅ κινδυνεύητε χα. [) εἶ τι δεοίμεϑα ὑμῶν, ἐκείνοις Ὁ. 106 βού- 
λεσϑεὲ} ἂν βούλοισϑε 1. 17 δία μάλιστα δαα. ἂν χα (Β6ά 8. 
γ. Η). [| αὐτοῖς Ὁ. 18 ἐκινδυνεύσατε 10. 19 μὲν οπι. Χ. 
20 ἧπερ ΕἸ. 
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ὑμεῖς. ἣν δὲ λάβωμεν τοὺς ἵππους, ἕψόμεϑα ὑμῖν. 
κἂν μὲν δοκῶμεν ὠφελεῖν πλέον ἀπ᾽ αὐτῶν συναγωνιζό- 
μενοι, οὕτω προϑυμίας οὐδὲν ἐλλείψομεν: ἣν δὲ 
πεζοὶ γενόμενοι δοχῶμεν καιριωτέρως ἂν παρεῖναι, τό 

τε χαταβῆναι ἐν μέσῳ καὶ εὐϑὺς πεζοὶ ὑμῖν παρεσό- 

μδϑα᾿ τοὺς δ᾽ ἵππους μηχανησόμεϑα οἷς ἂν παραδοί- 
μὲν. ὃ μὲν οὕτως ἔλεξεν. οἵ δὲ ἀπεκρίναντο. ᾿4λλ᾽ 
ἡμεῖς μέν, ὦ Κῦρε, οὔτ᾽ ἄνδρας ἔχομεν οὺς ἀναβιβά- 
σαιμὲν ἂν ἐπὶ τούτους τοὺς ἵππους, οὔτ᾽ εἰ εἴχομεν, 
σοῦ ταῦτα βουλομένου ἄλλο ἂν ἀντὶ τούτων ἡρούμεϑὰ. 
χαὶ νῦν, ἔφασαν, τούτους λαβὼν ποίει ὅπως ἄριστόν 

σοι δοκεῖ εἶναι. ᾿4λλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ ἀγαϑῇ 
τύχῃ ἡμεῖς τε ἱππεῖς γενοίμεϑα καὶ ὑμεῖς διέλοιτε τὰ 

κοινά: πρῶτον μὲν οὖν τοῖς ϑεοῖς, ἔφη; ἐξαιρεῖτε 
τι ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται. ἔπειτα δὲ καὶ Κυαξάρῃ 
ἰχλέξασϑε ὁποῖ᾽ ὧν οἴεσϑε αὐτῷ μάλιστα χαρίζεσϑαι. 
αὐ οὗ γελάσαντες εἶπον ὅτι γυναῖκας ἐξαιρετέον εἴη. 
Γυναῖκάς τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη, χαὶ ἄλλο ὅ,τι 
ἐν δοκῇ ὑμῖν. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκείνῳ ἐξέλητε, τοὺς ἐμοί, 
Ὁ Ὑρχάνιοι, ἐϑελουσίους τούτους ἐπισπομένους 

ἡ ἐλλείψομεν Ποματά5. ὄ τε οἵη. Ζ. [ εὐϑύ ΑἩ. 6 μηχα- 
ευσόμεϑα “. [ παραδιδοίημεν Ὁ, παραδοίοιμεν α΄. 8 ἀναβι- 
ἴσομεν χ 9 ἄν οτῃ. χχ. Ϊ] εἰ εἴχομεν] ἔχοιμεν ἢ. 10 ἄλλο 
νἹ] ἄλλον (ἃ, οὐκ ἂν ἄλλο Ὁ. 1Π τούτους λαβὼν] λαβὼν τοὺς 
τπους Ὁ. 19. δοκεῖ σοι Ὁ. 19. γενώμεϑα 1). 14 ἔφη 
γῖς ϑεοῖς Ὁ. 1ὅ καὶ οἵω. ἢ. [10 ἐξέλετε Ὁ. {{ ὅποι ΟΑῊΗ, 

ἂν 8. γ. 6. 18 ἄλλο ὅτι χ, ὅτι ἄλλο “, ἄλλο εἴ τι Ὦ. 
ἐπειδὰν δ᾽ Ὁ), ἐπεὶ δ᾽ ἂν 2, ἐπειδὰν χ. [| ἐξέλητε] ἐξέλοιπε χ. 
ὦ ὑρκάνιοι τοὺς ἐμοί Ὁ). ||} ὦ] οἱ «. [ ὑρκανοὶ ΗΑ. | ἐϑε- 
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πάντας ἀμέμπτους ποιεῖτε εἷς δύναμιν. ὑμεῖς δ᾽ αὖ. 

ὦ Μῆδοι, τοὺς πρώτους συμμάχους γενομένους τιμᾶτε 

τούτους, ὅπως εὖ βεβουλεῦσϑαι ἡγήσωνται ἡμῖν 
φίλοι γενόμενοι. νείματε δὲ πάντων τὸ μέρος καὶ τῷ 

παρὰ Κυαξάρου ἥκοντι αὐτῷ τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 

καὶ συνδιαμένειν δὲ παρακαλεῖτε, ὡς ἐμοὶ τοῦτε 

συνδοχοῦν᾽ ἵνα χαὶ Κυαξάρῃ μᾶλλον εἰδὼς περὶ 

ἑκάστου ἀπαγγείλῃ τὰ ὄντα. Πέρθαις δ᾽, ἔφη, τοῖς 

μετ᾽ ἐμοῦ, ὅσα ἂν περιττὰ γένηταν ὑμῶν καλῶς κατ᾿ 

ἑσκευασμένων, ταῦτα ἀρκέσει" καὶ γάρ, ἔφη, μάλα πῶ 
ἡμεῖς οὐκ ἐν χλιδῇ τεϑράμμεϑα ἀλλὰ χωριτικῶς, ὥστ 
ἴσως ἂν ἡμῶν καταγελάσαιτε, εἴ τι σεμνὸν ἡμῖι 

περιτεϑείη, ὥσπερ, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι πολὺν ὑμῖν γέλωτι 

παρέξομεν χαὶ ἐπὶ τῶν ἵππων καϑήμενοι, οἶμαι δ᾽, ἔφη 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καταπίπτοντες. 

Ἐκ τούτου οἵ μὲν ἦσαν ἐπὶ τὴν διαίρεσιν, μάλι 

ἐπὶ τῷ ἱππικῷ γελῶντες" ὃ δὲ τοὺς ταξιάρχους καλέ 
σας ἐκέλευσε τοὺς ἵππους λαμβάνειν καὶ τὰ τῶ; 

ἵππῶν Θδχξύη καὶ τοὺς ἱπποχόμους, καὶ ἀρυϑμήδαντα, 

(διαδλαβεῖν κληρωσαμένους εἰς τάξιν ἴσους ἑκάστοις 

αὖτις δὲ ὁ Κῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, εἴ τις εἴη ἐ 

“΄΄. 

-- 

λουσίους τούτους ΧΙ οὐ Οἱ (τούτους ἰπ τα8.), ἐϑέλουσιν οὺς ΗΑ. 
ἐπισπωμένους ΧΙ), ἐπιεπομένους μήδους 4. 1 πάντας ἀμέμπτοι 
ΟἿ, ἀμέμπτους πάντως 2, πάντας πρώτους Ἐ. ὃ τούτους τ' 
μᾶτε 1). ὅ παρὰ οτχ. Ὁ. [|| δηΐο ἥκοντι δα. ἀγγέλῳ Ὁ 
τηϑΥρ. 6). ᾿ μετ᾽ αὐτοῦ] σὺν αὐτῷ χ. 6 δὲ] τε χ. [| Ῥοβϑῦ ὦ 
δα. καὶ Ὁ (Ε. ν.: 6); Ϊ τούτου συνδοκοῦντος οοαα. ῥγδρῦογ 1 
11 χωρητικῶς ΧΟΑΉΡτ). 12 χαταγελῴη ΣΧ, καταγελώητε 1 
18 περιτιϑείητε «, περιτεϑείητε χ. ᾿ὶ ὑμῖν οἴη. Χ. 14 οἶδα 
10 ἐκ τούτου Ὁ οὐ (πῃ τιᾶτρ.) Ο,, κατὰ τοῦτο χα. [ μάλα οἵα. ἴ 
17 ταξιάρχας χ. 18 ἐκέλευε Ὁ. 19 Ῥοβύ. καὶ οἵα. Φβ. 20 δι 
λαβεῖν αν, λαβεῖν οοἀᾷ. || ἑκάστους Η ΑΕ. 891 αὖτις 2, αἱ 
τὸς ΧΟ. 
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ἢ ̓ Δἀσσυρίων ἢ Σύρων ἢ ̓ Δἀραβίων στρατεύματι ἀνὴρ 
οὔλος ἢ Μήδων ἢ Περσῶν ἢ Βακτρίων ἢ Καρῶν ἢ 
᾿“λίκχων ἢ Ἑλλήνων ἢ ἄλλοθέν ποϑεν βεβιασμένος, 
φαίνεσϑαι. οὗ δὲ ἀκούσαντες τοῦ χήρυκος ἄσμενοι δ 

λλοὺ προεφάνησαν' ὃ δ᾽ ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς ὅ 

ἡ εἴδη βελτίστους ἔλεγεν ὅτι ἐλευϑέρους αὐτοὺς 
τὰς δεήσει ὅπλα ὑποφέρειν ἃ ἂν αὐτοῖς διδῶσι" τὰ 

ἐπιτήδεια ὅπως ἂν ἔχωσιν ἔφη αὑτῷ μελήσειν. καὶ ὕϑ 
ϑὺς ἄγων πρὸς τοὺς ταξιάρχους συνέστησεν αὐτούς, 

ὦ ἐκέλευσε τά τε γέρρα καὶ τὰς ψιλὰς μαχαίρας 10 
ὕτοις δοῦναι, ὅπως ἔχοντες σὺν τοῖς ἵπποις ἕπωνται, 

(ὁ τὰ ἐπιτήδεια τούτοις ὥσπερ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
ἕρσαις λαμβάνειν, αὐτοὺς δὲ τοὺς ϑώρακχας καὶ τὰ 

'στὰ ἔχοντας ἀεὶ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσϑαι, [καὶ αὐτὸς 
τῷ ποιῶν κατῆρχεν] ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς τῶν ὁμοτί- ι1Ὁ 
ον ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἕκαστον κχκαϑιστάναι ἄλλον ἄρχοντα 

ν ὁμοτίμων. 

Οὐ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. Γωβρύας δ᾽ ἐνῦ! 
ὕτῳ παρῆν ὁ ᾿Δσσύριος πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ᾽ ἵππου 
ν ἱππικῇ ϑεραπείᾳ᾽ εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφίππων ὅπλα. 50 
ἡ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ τὰ ὕπλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι 
λευον παραδιδόναι τὰ ξυστά, ὕπως κατακαίοιεν 

1 τῷ] τῶν α. ῷ ἢ βακχτριανῶν Ὁ οὐ (απὶ ροβὺ κιλίκων 
Ὧ8}.) χ. 8 βεβιασμένων χα. 4 κηρύγματος 1). ὄ προίς 
ἐφάνησαν οοὐά. Ὁ καλλίστους 10. ἡ ἃ ἂν αὐτοῖς ΧΌρ, 

αὐτοὶ (τὰ 6) χ. 8. ἂν οπι. Ζ. ᾿ ἔχωσιν ... 11 δοῦναι ὅπως 
ΣΧ, 8 αὐτῷ ΠΗ. 10 ἐκέλευε Η. [|| τε οἵα. Ὁ. 11 σὺν οἵ. Ζ. 
μδϑ᾽ ἑαυτοῦ Ὁ. 14 ἀεὶ οἴη. χα, ἀ6]. Η. [|| [καὶ αὐτὸς 
Ὁ ποιῶν κατῆρχεν) 6ρῸ. 10 αὑτοῦ χ οὐ (ατἱ ὧν 5. γ.) Ο, 
ὧν ΠῈ' (διη.) αὐτοῦ ΔΗ. 19 ὁ οἵχν. οοἀα. ρΡτγδθίοσ Ὁ. 
ὧν οοὐᾷ., οοΥΥ. ϑομποίαθσ, 90 ἐφ᾽ ἵππων τὰ Ῥαπίασί 68. ἢ 
α δά, ροβὺ ὕπλα χ, ροβὺ πάντες ΔΗ. 
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8 

16 μοῦ μόνος καὶ καλὸς κἀγαϑύς, ὦ δέσποτα, καὶ 

20 

34 φίλος τ. 

208 715. ΤΥ ΟΑΤΟΎΥΣ 

ὥσπερ τἄλλα. ὃ δὲ Γωβρύας εἶπεν ὅτι Κῦρον πρ 
βούλοιτο ἰδεῖν. χαὶ οἱ ὑπηρέται τοὺς μὲν ἄλλο 

ἱππέας αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν δὲ Γωβρύαν ἄγουσι πε 
τὸν Κῦρον. ὃ δ᾽ ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν ὧδε, 
δέσποτα, ἐγώ εἶμι τὸ μὲν γένος ᾿Δσσύριος" ἔχω, 
καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ χώρας ἐπάρχω πολλῆς" 1 

ἵππον ἔχω εἰς χιλίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿Δσσυσίων βασι. 

παρειχόμην καὶ φίλος ἦν ἐκείνῳ ὡς μάλιστα" ἐπεὶ 
ἐκεῖνος τέϑνηκεν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς ὦν, ὃ 

παῖς ἐκείνου τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχϑιστος ὧν ἐμοί, ἥ 
πρὸς σὲ καὶ ἱκέτης προσπίπτω καὶ δίδωμί δου ἐμο 
τὸν δοῦλον καὶ σύμμαχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμ 

ἐμοὶ γενέσϑαι. καὶ παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν 

ποιοῦμαι" ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀρρένων παίδων. ὃς γὰρ ] 

δ΄ δ 

φιλῶν καὶ τιμῶν ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα πατέρα παῖς τι 

τιϑείη. τοῦτον ὁ νῦν βασιλεὺς οὗτος καλέσαντος 

τότε βασιλέως, πατρὸς δὲ τοῦ νῦν, ὡς δώσοντος ῃ 

ϑυγατέρα τῷ ἐμῷ παιδί, ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψάμην μὲ 
φρονῶν ὅτι δῆϑεν τῆς βασιλέως ϑυγατρὸς ὀψοίμ 

τὸν ἐμὸν υἱὸν γαμέτην᾽ ὁ δὲ νῦν βασιλεὺς εἰς ϑήρ 

αὐτὸν παρακαλέσας καὶ ἀνεὶς αὐτῷ ϑηρᾶν ἀνὰ καὶ 

τος, ὡς πολὺ κρείττων αὐτοῦ ἱππεὺς ἡγούμενος εἶ! 
«ι ὃ μὲν ὡς φίλῳ συνεϑήρα, φανείσης δ᾽ ἄρκτου δὶ 

1 ροβὺ ὥσπερ δα. καὶ Ὁ. 8 αὐτοῦ οτη. Χ. 4 ὧδε 
οοἀα. ρτϑούοσ 1). ὄ γένος ἀσσύριος μὲν . ἔχων χ 
ὁ ὀχυρὸν Ζοῃ. [ ἐπάρχων χ, ὑπάρχων Ζ. {ἷ ἔχων ἘΜ, οτη. Ι 
ἑἰς} δ᾽ (δὲ Α) εἰς 2 (8. ν. δ᾽ Η). 1] χιλίαν] χιλίων τριακοσίων 
χιλίαν ἐς βυν. τ΄ ΕΠ [ἣν ΟΙΏ. 19. 9 ἐκεῖνος μὲν Ζ. 
ἐκείνου 5. 1 μόνος καλὸς ὦ δέσποτα καὶ ἀγαϑὸς Ὁ. 16 
οἵα. ἢ, 2} Ζ εἰς] ἐπὶ Ὁ. 22 αὐτῷ] αὐτὸν χα 298 κρεῖσσον 

| 
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»ντες ἀμφότεροι, δ' μὲν νῦν ἄρχων οὗτος ἀκοντίσας 
ιαρτὲν, ὡς μήποτε ὥφελεν, ὁ δ᾽ ἐμὸς παῖς βαλών, 
δὲν δέον, καταβάλλει τὴν ἄρκτον. καὶ τότε μὲν δὴ 4 
νιαϑεὶς ἄρ᾽ οὗτος κατέσχεν ὑπὸ σχότου τὸν φϑόνον᾽ 
ς δὲ πάλιν λέοντος παρατυχόντος ὃ μὲν αὖ ἥμαρτεν, 0 
δὲν οἶμαι ϑαυμαστὸν παϑών, ὃ δ᾽ αὖ ἐμὸς παῖς 
ἡϑις τυχὼν κατειργάσατό τε τὸν λέοντα καὶ εἶπεν, 
α βέβληκα δὶς ἐφεξῆς καὶ καταβέβληκα ϑῆρα ἕχα- 

ράκις, ἐν τούτῳ δὴ οὐκχέτι χατίσχει ὃ ἀνόσιος τὸν 
"όνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν παρά τινος τῶν ἑπομένων ι0 

πάσας, εἷς τὰ στέρνα παίσας τὸν μόνον μοι καὶ 

λον παῖδα ἀφείλετο τὴν ψυχήν. καὶ ἐγὼ μὲν ὃ τάλας ὅ 

ρὸν ἀντὶ νυμφίου ἐκομισάμην καὶ ἔϑαψα τηλικοῦ- 
ἢ ὦ ἄρτι γενειάσκοντα τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγα- 
τόν" ὁ δὲ καταχανὼν ὥσπερ ἐχϑρὸν ἀπολέσας οὔτε τιὉ 

ἀμελόμενος πώποτε φανερὸς ἐγένετο οὔτε ἀντὶ τοῦ 
οὔ ἔργου τιμῆς τινος ἠξίωσε τὸν κατὰ γῆς. ὅ γε 

ν πατὴρ αὐτοῦ καὶ συνῴχτισέ με καὶ δῆλος ἦν συν- 

όμενός μον τῇ συμφορᾷ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν ἔζη" 6 
ἵνος, οὐκ ἄν ποτὲ ἦλθον πρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐκείνου 50) 

᾿ πολλὰ γὰρ φιλικὰ καὶ ἔπαϑον ὑπ᾽ ἐχείνου καὶ 

νῦν οἴη. ἢ. 2). ὡς] ὥστε “4. [ μήποτε] μὴ χ. || οὐδὲν δέον 
καὶ καταβάλλει Ὦ. 4 ἄρα κατέσχεν οὕτως Ὁ. δα 

χ. θ οἶμαι ϑαυμαστὸν Ὁ, ϑαυμαστὸν οἴομαι χα. 7 αὖ- 
] δυστυχῶς Ὁ. || τε οιΒ. ἢ. 8 ἄρα χα, ἄρα Ὦ Ραμπίαξί 68 
Ῥοδβὺ ἑκατεράκις ΒΙρπατη ἰηὐθυσοραύϊομὶβ Ροβαϊθ), ὅρα ΝΔΌοΥ. ἢ} 

δὶς Ὁ, μιᾷ ἴπ τπᾶτρ. α΄. || καὶ οι. Ὁ || ϑῆρας Ὦ (ς 8. ν. 6). 
ἡ] δὲ Ὁ. Ϊ κατέσχεν Ὁ. 11 παίσας Ὁ, εἰς τὰ στέρνα 
σὰδ ΟΙΩ. Ζ (ἴπ τηϑτρ' 6). 12 κἀγὼ “. 14 δ᾽ ὧν 2. 
κατακαινὼν χ, κατακαίνων 4. ᾿ οὔτε] οὐ ΧΑΉ. 17 τινὸς 
ὶς α. 18 συνῴκισε 2. 19 μοι] μου Ὦ (οὔ 5. γ. 6). ἢ 
μὲν οὖν 6. 91 φιλικὰ καὶ ὙΥοἶθκο, φίλια καὶ Ὁ, φιλικὰ 
 ἔπαϑον δὴ Ὁ. 

ΘΠΟΡΕ, Ιηϑιϊέ, Ογιὶ. ἘΠ4, τηϑίοσ. 14 

ΓῚ ̓ 



6. καὶ ὡς πρόσϑεν φαιδρῶς βιοτεύων νῦν διάκειμα 
«1 

1ὅ 

φΦ 

20 

210 ΒΕ ΙΨ, ΟΑΡῚ ΤΣ 

ὑπηρέτησα ἐκείνῳ᾽ ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς φονὲ 

ἡ ἀρχὴ περιήκει, οὐκ ἄν ποτε τούτῳ ἐγὼ δυναίμη 
εὔνους γενέσϑαι, οὐδὲ οὗτος ἐμὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι φίλο 
ἄν ποτε ἡγήσαιτο. οἷδε γὰρ ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχ 

ἔρημος ὧν καὶ διὰ πένϑους τὸ γῆρας διάγων" εἶ οἱ 

σύ μὲ δέχῃ καὶ ἐλπίδα τινὰ λάβοιμι τῷ φίλῳ παῖιι 

τιμωρίας ἄν τινος μετὰ σοῦ τυχεῖν, καὶ ἀνηβῆδαιν ὁ 

πάλιν δοκῶ μοι καὶ οὔτε ξῶν ἂν ἔτι αἰσχυνοίμι 

οὔτε ἀποϑνήσκων ἀνιώμενος ἂν τελευτᾶν δοχῶ.. 

μὲν οὕτως εἶπε Κῦρος δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾽4λλ᾽ ἤνπε 

ὦ Γωβρύα, καὶ φρονῶν φαίνῃ ὅσαπερ λέγεις πρ' 
ἡμᾶς, δέχομαί τε ἱκέτην δὲ καὶ τιμώρησίν δον τί 
παιδὸς σὺν ϑεοῖς ὑπισχνοῦμαι. λέξον δέ μοι, ἔφ 

ἄν δον ταῦτα ποιῶμεν καὶ τὰ τείχη ἔχειν ἐῶμέν 
καὶ τὴν χώραν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὴν δύναμιν ἱ 

πρόσϑεν εἶχες, σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τούτων ὑπηρετάσει 
ὃ δὲ εἶπε, Τὰ μὲν τείχη, ὅταν ἔλθῃς, οἷκόν ὁ 
παρέξω δασμὸν δὲ τῆς χώρας ὅνπερ ἔφερον ἐκεί! 
σοὶ ἀποίσω καὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρατεύσομαι τ' 

2 ἀρχὴ αὕτη Ὁ. [} περιήει αἱ (6Ο11. ἴπ τηϑᾶγρ΄. Τη8Π. τοθν 
τούτῳ οἵα. ἃ. ᾿ ἐγὼ τούτῳ Ὁ. 8. οὗτος φιλεῖν ἄν ποτε 
ἡγήσαιτο ἢ. } δέ με χα. ὄ πρόσϑε ΑΟ, πρὸς σὲ Ἡ. [} ̓  
τεύω ΑΟ. ||] νυνὶ 1). 6 εἰ μὲν οὖν ἐμὲ σὺ δέχει 10. 
ἘΙΟΒ Ια, δ τρια Ἠδυύταϑῃ. 8 ἂν Ὀ15 οτα. 2), 9 δα ᾿ 
οὔτε] οὔτ᾽ ἂν ἔτι αἰσχυνοίμην 6, ἐπαισχυνοίμην ΧΑ. 
19 ΡΩΝ εμοὶ, τιμωρήσειν οοαά. δον τοῦ παιδός ΧΆ, 
φονέα Ὧςσ, σοι τοῦ παιδὸς τὸν φόνον Ζοη. 14 σὺν ὲ 
οι. . 1 ἐάν 6. Ϊ ποιῶμανι ΑΉρτ. [[ ἔχειν ἐῶμέν σε 
ἐῶμεν ἔχειν σε 1), δε ἔχειν ἐῶμεν Ζ. 10 καὶ τὰ ὕπλα οἵα. 
ἣν Χ, ἤνπερ οοὐ. 18 ἔλϑῃς) ϑέλῃς Ὁ. 19 δὲ} τε Ὁ (τ 5:- 
90 ὅπη χ, ὕπου 1). [ στρατεύῃ] δεήσοι στρατεύειν 1).  συστι" 
τεύσομαί σοι 10. 
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ἐκ τῆς χώρας δύναμιν ἔχων. ἔστι δέ μοι, ἔφη, καὶ 
ϑυγάτηρ παρϑένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, ἣν ἐγὼ 
πρόσϑεν μὲν ὥμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖκα τρέφειν᾽ 

νῦν δὲ αὐτή τέ μὲ ἡ ϑυγάτηρ πολλὰ γοωμένη ἱκέτευδε 

μὴ δοῦναι αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγώ τε 5 

ὡσαύτως γιγνώσκω. νῦν δέ σοι δίδωμι βουλεύδσασϑαι 
χαὺ περὶ ταύτης οὕτως ὥσπερ ἂν χαὶ ἐγὼ βουλεύων 

περὶ σοῦ φαίνωμαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Επὶ 10 
οὕτοις, ἔφη. ἐγὼ ἀληϑευομένοις δίδωμί σοι τὴν ἐμὴν 
καὶ λαμβάνω τὴν σὴν δεξιάν: ϑεοὶ δ᾽ ἡμῖν μάρτυρες ιτ0 

στων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπράχϑη, ἀπιέναν τε κελεύει 
ὃν Γωβρύαν ἔχοντα τὰ ὅπλα καὶ ἐπήρετο πόδη τις 
ἡδὸς ὡς αὐτὸν εἴη, ὡς ἥξων. ὃ δ᾽ ἔλεγεν, Ἣν αὔριον 
ἢς πρῷ, τῇ ἑτέρᾳ ἂν αὐλίξοιο παρ᾽ ἡμῖν. 
Οὕτω δὴ οὗτος μὲν ᾧχετο ἡγεμόνα καταλιπών. οἱ 1ἢ 

᾿ξ Μῆδοι παρῆσαν, ἃ μὲν οἱ μάγοι ἔφρασαν τοῖς ϑεοῖς 

ξελεῖν, ἀποδόντες τοῖς μάγοις, Κύρῳ δ᾽ ἐξῃρηκότες 
ἣν καλλίστην σκηνὴν καὶ τὴν Σουσίδα γυναῖκα, ἣ 

λλίστη δὴ λέγεται ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ γυνὴ γενέσϑαι, καὶ 
Ιουσουργοὺς δὲ δύο τὰς κρατίστας. δεύτερον δὲ 90 

ζυαξάρῃ τὰ δεύτερα τοιαῦτα, {τὰ δὲ ἄλλα ὧν ἐδέοντο 
αὐτοῖς ἐχπληρώσαντες, ὡς μηδενὸς ἐνδεόμενοι στρα- 

1 ἔφη οὔτι. χ. 2). ϑυγάτριον χ. [ ἤδη οι. ἢ. 8. ὠόμην Ὦ. 
μὲ Ὦ, μοι χῷ. 8 .σοῦ ἢ, σε Χα (οὔ 5. γ. 6). [[|οὕτω δὴ οὔ- 
ὃς (οὗτος Ε) ἔφη καὶ ὁ κῦρος ἐπὶ τούτοις εἶπεν χ. 9 ἀληϑευ- 
ἱενὸς χα, ἀληϑεύων Ζοπ. || ρΡοϑὺ δίδωμί «αἀά. τέ Ὦ. 18 ἂν 
ΘΗ, ἣν οοὐ. 1ὅ οὕτω(ς ΑΗ) δὴ οὗτος μὲν χα, ὁ μὲν δὴ 
βρύας Ὁ. 16 ἃ ϑέθρμαμπαβ, τὰ οοἂᾷ, [] οἱ μάγοι] σιγῆ 2. 
γοὶ ρὲ || ἔφρασαν ΟὮ, ἔφασαν 2 Ε). 19 ἐν τῇ ἀσίᾳ γυνὴ 
, τῶν ἐν τῇ ἀσίᾳ Ὁ. 22] γυῖυβ δὲ οἴχῃ. Ὦ. [| τὰ δεύτερα τοι- 
α, «τὰ» δὲ ὁρο, δεύτερα δὲ κυαξάρῃ᾽ [τὰ δεύτερα τοιαῦτα) 

ὑτοὶ δὲ Ῥαπίωασί 65. [ ροϑὺ ὧν δἀὰ. τε Ὁ. 932 δεόμενοι ΧΑῊΗ. 
:ρατεύοιντο Ὁ. 
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19 τεύωνται᾽ πάντα γὰρ ἦν πολλά. προσέλαβον δὲ κα 
Ὑρχάνιοι ὧν ἐδέοντο᾽ ἰσόμοιρον δὲ ἐποίησαν καὶ τὸ! 
παρὰ Κυαξάρου ἄγγελον: τὰς δὲ περιττὰς σκηνὰ; 
ὅσαι ἦσαν Κύρῳ παρέδοσαν, ὡς τοῖς ΤΌΘ γένοιντο 

ὃ τὸ δὲ νόμισμα ἔφασαν, ἐπειδὰν ἅπαν συλΆΎΝΝ 

διαδώσειν" καὶ διέδωκαν. ᾿ 

2 οἱ ὑρκάνιοι οὐ ἐποιήσαντο 1). ᾿ καὶ οπι. ΧΖ. 9 παρὰ τ 
Ὁ. [τὰς δὲ περιττὰς 4, τὰς δὲ περσικὰς χ, τὰ δὲ περὶ τὰν ̓ 
ὃ συναχϑῆ δώσειν καὶ ἔδωκαν Ὦ. 



ΗΕ. 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξάν τε καὶ ἔλεξαν. ὃ δὲ 
ζῦρος τὰ μὲν Κυαξάρου ἐκέλευσε διαλαβόντας φυλάτ- 

δεν οὗς ἤδει οἰκειοτάτους αὐτῷ ὄντας καὶ ὅσα ἐμοὶ 
ἔδοτε, ἡδέως. ἔφη, δέχομαι" χρήσεται δ᾽ αὐτοῖς ὑμῶν 

ἀεὶ μάλιστα δεόμενος. φιλόμουσος δέ τις τῶν 

Τ7ήδων εἶπε, Καὶ μὴν ἐγώ, ὦ Κῦρε, τῶν μουσουργῶν 
χούσας {χϑὲς» ἑσπέρας ὧν σὺ νῦν ἔχεις, ἤκουσά τε 

ἕως κἄν μοι δῷς αὐτῶν μίαν, στρατεύεσϑαι ἄν μοι 

χῶ ἥδιον ἢ οἴκοι μένειν. ὃ δὲ Κῦρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽ 
ώ, ἔφη, καὶ δίδωμί σοι καὶ χάριν οἶμαι σοὶ πλείω 
δὺν ὅτι ἐμὲ ἤτησας ἢ σὺ ἐμοὶ ὅτι λαμβάνεις" οὕτως 

ὼ ὑμῖν διψῶ χαρίξεσϑαι. ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν 
᾿αἷτήσας. 

Καλέσας δὲ ὃ Κῦρος ᾿ἀράσπαν Μῆδον, ὃς ἐκ παι- 

΄ς ἦν ἑταῖρος αὐτῷ, ᾧ καὶ τὴν στολὴν ἐχδὺς ἔδωκε 
4 

ν Μηδικήν, ὅτε παρὰ ᾿ἀστυάγους εἷς Πέρσας ἀπῇει, 

81 ον. ἃ (ἴῃ τηᾶτρ. σὴ, ἰὈγΟ 4 δαπυπηοσαὺ Π). [ϊ δὴ οἵη. 
τ. || τὲ καὶ ἔλεξαν οι. ΑἩ. 2 ἐκέλθυσε τὰ μὲν κυαξάρους σ. 
οδὺ ὅσα δα. δὲ ΧΛΉρ. 4 δίδοται ἄοῃ. [ ἔφη ἐγὼ δέ- 

ιᾶν Ὧρ', δέχομαι ἔφη χ. ὅ ἀεὶ οι. ΧΑῊ. [| δὲ] δὴ Η. 
εἶπε καὶ μὴν ἐγὼ] εἶπεν ἐγὼ νῦν ΑΗ. 4 «,χϑὲς» 6ρο. 
ὡς ἤκουσά τε ΑΗ. 8 κἄν] καὶ ἣν ρ || μίαν οπι. ΑΗ. 
ἔγωγε Τρ. 1 σοι οἵα Ὦρ. 11 ἐμὲ] μὲ Ὅς, ἀ6]. Οοθοί. 
6 ἢ δα. χαὶ χ. 19 χαρίσασϑαι Αἰ. 14 ἀράσπην οοἀά. 
᾿Ῥοβίθω -ης). ἦν ἐκ παιδὸς αὐτῷ ἑταῖρος Π, ἦν αὐτῷ ἐκ 
δὸς ἑταῖρος 2. [ ἐκ παίδων ὥοπ. 

Ἁ 

Ι 
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᾿ τῇ ἀρετῇ] τῇ δώμῃ Ὁ. 

914 118. Ὑ. ὍΑΡ, Ἱ ᾿ 
᾿ 

τοῦτον ἐκέλευσε διαφυλάττειν αὐτῷ τὴν γυναῖκα κα 

τὴν σχηνήν᾽ ἦν δὲ αὕτη ἡ γυνὴ ᾿Αβραδάτου τοὶ 

Σουσίου᾽ ὅτε δὲ ἡλίσκετο τὸ τῶν ᾿ἀσσυρίων στρατό 
πεδον, ὃ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἔτυχεν ἐν τῷ στρατοπέδι 
ὥν, ἀλλὰ πρὸς τὸν Βαχτρίων βασιλέα πρεσβεύω 

ὥχετο᾽ ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Δσσύριος περὶ συμμαχίας 

ξένος γὰρ ὧν ἐτύγχανε τῷ τῶν Βαχτρίων βαδιλὲ 

ταύτην οὖν ὁ Κῦρος ἐκέλευε διαφυλάττειν τὸν ᾿Δράσπαι 
ἕως ἂν αὐτὸς λάβῃ. κελευόμενος δὲ ὃ ᾿Δράσπο 
ἐπήρετο, Ἑόραχας δή, ὦ Κῦρε, ἔφη, τὴν γυναῖκα, 
μὲ κελεύεις φυλάττειν; Μὰ Δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ 
ἔγωγεδ. ᾿4λλ’ ἐγώ, ἔφη, ἡνίκα ἐξηροῦμέν δου αὐτή! 

καὶ δῆτα, ὅτε μὲν εἰσήλθομεν εἷς τὴν σκηνὴν αὐτῆ 
τὸ πρῶτον οὐ διέγνωμεν αὐτήν᾽ χαμαί τε γὰρ ἔκά 

καὶ αἱ ϑεράπαιναι πᾶσαν περὶ αὐτήν" καὶ τοίνυν ὁμοίο 
ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσϑῆτα᾽ ἐπεὶ δὲ γνῶναι βουλ 
μενον ὁποία εἴη ἡ δέσποινα πάσας περιεβλέψαμε 

ταχὺ πάνυ χαὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα τᾶ 
ἄλλων, καίπερ χαϑημένη χδκαλυμμένη τὲ καὶ εἷς γῖ 

ὁρῶσα. ὡς δὲ ἀναστῆναι αὐτὴν ἐχελεύσαμεν, συνανέστ' 
σαν μὲν αὐτῇ ἅπασαι αἱ ἀμφ᾽ αὐτήν, διήνεγκε, 
ἐνταῦϑα πρῶτον μὲν τῷ μεγέϑει, ἔπειτα δὲ καὶ 

1 διαφυλάττειν χ, διαφυλάξαι οοὖ. || Ῥοβὺ τὴν «δἀά. τε ὁ 
ῬΙΔΘίοΣ Χ. 5. αηΐδ ἀβραδάτου δαᾷ. τοῦ 2}. 8. σουσί 
σούσων βασιλέως χ. ὅ ροϑῦ τὸν δα. τῶν ΕΠ. [} ““. 
4 (αὖ 7). 8 ἐκέλευσεν ὁ κῦρος 2}. 10 ἑώρακας δὴ 
χῦρε ἔφη τὴν γυναῖκα χ, ἑώρακας δ᾽ ἔφη ὦ κῦρε τὴν γυναῖ 
οοὐ (πἶβὶ απυοά τ. γυν. ὧ᾽ κῦρε ὕγδη8ρ. 6). 12 ἐγώ] ἔγωγε χ 
ἐξῃρούμην χξ. ! αὐτήν σοι χι 14 οὐκ ἔγνωμεν Χ. 1ὅ αἱ .᾿ 
τοίνυν οτη. Χ. 16 ἔσχε Ο.ς 17 ὁποία Ο, ὁποῖα Ἐ;, ποία 
18 πάνυ οτα. 220. 20 συνέστησαν Χ. 9] πᾶσαι Ὁ. 88.» 

' 
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γετῇ καὶ τῇ εὐσχημοσύνῃ καίπερ ἐν ταπεινῷ σχήματι 
τηχυῖα. δῆλα δ᾽ ἦν αὐτῇ καὶ τὰ δάχρυα στάξοντα, 
Σ μὲν χατὰ τῶν πέπλων, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας. 
ς δ᾽ ἡμῶν ὃ γεραίτατος εἶπε Θάρρει. ὦ γύναι" 
γλὸν μὲν γὰρ κἀγαϑὸν ἀκούομεν καὶ τὸν σὸν ἄνδρα 

ναι νῦν μέντοι ἐξαιροῦμεν ἀνδρί δε εὖ ἴσϑι ὅτι 
ἥτε τὸ εἶδος ἐκείνου χείρονι οὔτε τὴν γνώμην οὔτε 
ὄναμιν ἥττω ἔχοντι, ἀλλ᾽ ὡς ἡμεῖς γε νομίξομεν, εἴ 
ς καὶ ἄλλος ἀνήρ, καὶ Κῦρος ἄξιός ἐστι ϑαυμάξε- 
αι, οὗ σὺ ἔσῃ τὸ ἀπὸ τοῦδε ὡς οὖν τοῦτο ἤκουσεν 

γυνή, περικατερρήξατό τε τὸν ἄνωϑεν πέπλον 
(ὁ ἀνωδύρατο᾽ συνανεβόησαν δὲ καὶ αἱ δμωαί. ἐν 

ὕύτῳ δὲ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ 
γοσώπου. ἐφάνη δὲ ἡ δέρη καὶ αἱ χεῖρες" καὶ εὖ 
2) ἔφη, ὦ Κῦρε. ὡς ἐμοί τε ἔδοξε χαὶ τοῖς ἄλλοις 

τασι τοῖς ἰδοῦσι μήπω φῦναι μηδὲ γενέσϑαι γυνὴ 

[ὁ ϑνητῶν τοιαύτη ἐν τῇ ᾿Α4σίᾳ᾽ ἀλλὰ πάντως, ἔφη, 

ἡ σὺ ϑέασαι αὐτήν. καὶ ὃ Κῦρος ἔφη. [Ναὶ] Μὰ 

ία, πολύ γε ἧττον, εἰ τοιαύτη ἐστὶν οἵαν σὺ λέγεις. 
’ δαί; ἔφη ὃ νεανίσκος. Ὅτι, ἔφη, εἰ νυνὶ σοῦ 
οὔσας ὅτι καλή ἐστι πεισϑήσομαι ἐλϑεῖν ϑεασόμενος 

1 τῇ οἱ. (. 2 ἐσχηκυῖα (αὐ, ΘΟΙΥ. 5. Υ. τη8ῃ. τ66. [[κατα- 
ἔξοντα Ὦ. 8 καὶ ἐπὶ Ὁ, κατὰ χΖ. 4 ὁ] ὅ τε χ. ᾿᾿ γεραί- 
ος Ε' (ΟΔ1}.), γεραίτερος οθύ. Ὁ μέντοι] δ᾽ χ. [ σε ἔφη 

8 τὴν δύναμιν ἀλλ᾽ (οἵα. ἥττω ἔχοντι) Ὁ. 0 τὸ 
. ἢ, τοῦτο 6, τούτου ΧΖ. 11 περιερρήξατο Οοδοῦ γ. 1. 
Ἢ 641. [[ τε] γε Ὁ. [| πέπλον ἄνωϑεν ἃ. 12 ἀνωδύρετο χ. ἢ 
ἐβόησαν χ. ᾿ὶ δὲ] δέ γε χ, δὲ αὐτῇ Ὁ. 14 δειρὰ χ. 1ὅ ἔφη 
π᾿ ὦ οτ. ). Ι ἐμοί τε 1), ἔμοιγε Χα. 16 πᾶσι Ὦ. 
ἡὲ γενέσϑααι 46]. Οοὐοὺ. [ γυναῖκα οὐ 17 τοιαύτην Ὁ, γυνή 
. ας, τοιαύτην σ.( 18 ϑεάση Ὦ. [| ναὶ 46]. σον. 90 δαί 
δή ΧΑΗ, δ᾽ α. [ ἔφη εἰ νυνί] καὶ νῦν Ὁ. 21 ἐστιν εἰ 
σϑήσομαι 1), πεισϑήσομαί ἐστιν ἃ. 
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οὐδὲ πάνυ μοι σχολῆς οὔσης, δέδοικα μὴ πολὺ ϑᾶι 

τον ἐκείνη αὖϑις ἀνασεύσῃ καὶ πάλιν ἐλϑεῖν ϑεασόμενοι 

ἐκ δὲ τούτου ἴσως ἂν ἀμελήσας ὧν με δεῖ πράττει 

καϑήμην ἐκείνην ϑεώμενος. ' 

ὃ Καὶ ὃ νεανίσκος ἀναγελάσας εἶπεν, Οἴει γάρ, ἔφ 

ὦ Κῦρε, ἱκανὸν εἶναι χάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζει 
τὸν μὴ βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον; 
μέντοι, ἔφη, τοῦτο οὕτως ἐπεφύκει, πάντας ἂν ἠνάγκι 
ξεν ὁμοίως. δρᾷς, ἔφη, τὸ πῦρ, ὡς πάντας ὁμοία 

10 καίει; πέφυχε γὰρ τοιοῦτον. τῶν δὲ καλῶν τῶν 

ἐρῶσι τῶν δ᾽ οὔ, καὶ ἄλλος γε ἄλλου. ἐϑελούσις 

γάρ, ἔφη, ἐστί, καὶ ἐρᾷ ἕκαστος ὧν ἂν βούλητι 
αὐτίκ᾽, ἔφη, οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς, ἄλλος ι 

ταύτης. οὐδὲ πατὴρ ϑυγατρός, ἄλλος δὲ ταύτης" καὶ 
ἢ γὰρ φόβος καὶ νόμος ἱκανὸς ἔρωτα κωλύειν. εἰ δέ 1 

ἔφη, νόμος τεϑείη μὴ ἐσϑίοντας μὴ πεινῆν καὶ 
πίνοντας μὴ διψῆν, μηδὲ ῥιγοῦν τοῖ χειμῶνος μῆ! 

ϑάλπεσϑανι τοῦ ϑέρους, οὐδεὶς ἂν νόμος δυνηϑὲ 

διαπράξασϑαι ταῦτα πείϑεσϑαι ἀνθ 8 Εὴ πεφύχα 
0 γὰρ ὑπὸ τούτων χρατεῖσϑαι. τὸ δ᾽ ἐρᾶν ἐϑελούσιι 

ἐστιν ἕκαστος γοῦν τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἐρᾷ, ὥσπερ ἱματίο 

159 χαὶ ὑποδημάτων. Πῶς οὖν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἰ ἐϑελο 

1 οὐδὲ] οὐ Ὁ. 2). ἐκείνη μὲ αὖϑις Ὁ.  αὖϑις] με ὀφϑε, 
Ῥαηΐαζὶ 68. 4 καϑοίμην χα. 6 ἀναγκάξει»} βουλόμε: 
ποιεῖν ΑἩ (ποιεῖν ΟΙΏ. ῬΠ), ποιεῖν (1πΠ τηϑᾶῖρ. ἀναγκάζειν) 
8 τοῦτο ἔφη Π. 9 ὅρα 1. [10 τοιοῦτο 2 (-ν ρ᾽). [[ δὲ οπ|. 
11 ἐθελούσιον ... 12 βούληται οτι. χ. ᾿ ἐϑελούσιον Ὁ (, ἐ 
λουσι ΔΗ. 19 ἔφη οι. ἢ. ᾿ ἐρᾷ οτι. Ζ 17 ῥιγῶν ῬΙ | 
18 νόμος ἀ6]. Ἠυρ. δυνασϑείη ΒΙΞΒΒΟΡ. Ι διαπράξεσθαι Α 
19 ἀνϑρώπους ταῦτα πείϑεσϑαι 1). 20 ὑπ᾽ αὐτῶν Ὁ). 21] γοῖ 
γὰρ (οὖν 8. ν.) α. || αὑτὸν 2). 22 ὁ κῦρος ... 2 Ῥ. 211 ἔἰ 
ΟΙΏ. Ζ. ' 
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τόν ἐστι τὸ ἐρασϑῆναι, οὐ καὶ παύσασϑαι ἔστιν ὅταν 
ις βούληται" ἀλλ ἐγώ, ἔφη, ἑόρακα καὶ κλαίοντας 

πὸ λύπης δι᾽ ἔρωτα, καὶ δουλεύοντάς γὲ τοῖς ἐρωμέ- 
οἷς χαὶ μάλα κακὸν νομίζοντας πρὶν ἐρᾶν τὸ δου- 

εύειν, καὶ διδόντας γε πολλὰ ὧν οὐ βέλτιον αὐτοῖς 
τέρεσϑαι, καὶ εὐχομένους ὥσπερ καὶ ἄλλης τινὸς 

ὁσου ἀπαλλαγῆναι, καὶ οὐ δυναμένους μέντοι ἀπαλλάτ- 

εὄϑαι, ἀλλὰ δεδεμένους ἰσχυροτέρᾳ ἀνάγκῃ ἢ εἰ ἐν 

ιδήρῳ ἐδέδεντο. παρέχουσι γοῦν ἑαυτοὺς τοῖς ἐρωμέ- 
ις πολλὰ καὶ εἰκῇ ὑπηρετοῦντας" καὶ μέντοι οὐδ᾽ 
διδράσχειν ἐπιχειροῦσι, τοιαῦτα κακὰ ἔχοντες, ἀλλὰ 

αὶ φυλάττουσι τοὺς ἐρωμένους μή πον ἀποδρῶσι. 
Καὶ ὁ νεανίσκος εἶπε πρὸς ταῦτα, Ποιοῦσι γάρ, 

Ῥῆ; ταῦτα᾽ εἰσὶ μέντοι, ἔφη, μοχϑηροὶ οἱ τοιοῦτοι" 

όπερ οἶμαι καὶ εὔχονται μὲν ἀεὶ ὡς ἄϑλιοι ὄντες 
οϑανεῖν, μυρίων δ᾽ οὐσῶν μηχανῶν ἀπαλλαγῆς τοῦ 

υ οὐκ ἀπαλλάττονται. οἱ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι καὶ 
πτειν ἐπιχειροῦσι καὶ οὐκ ἀπέχονται τῶν ἀλλοτρίων, 
λ᾽ ἐπειδὰν τι ἁρπάσωσιν ἢ κλεέψωσιν, δρᾷς, ἔφη, ὅτι 
ἡ) πρῶτος, ὡς οὐκ ἀναγχαῖον (ὃν) τὸ κλέπτειν, 
τιᾷ τὸν κλέπτοντα καὶ ἁρπάξοντα, καὶ οὐ συγγιγνώ- 

(δίς, ἀλλὰ κολάξεις. οὕτω μέντοι. ἔφη. καὶ οἱ καλοὶ 
ἡκ ἀναγχάξουσιν ἐρᾶν ἑαυτῶν οὐδ᾽ ἐφίεσθαι ἀνϑροώ- 

1 παύσεσϑαι Ο, παύεσϑαι ῬΒ. 8 τις οι. χ. [[ ἑόρακα] ὁρᾷς 
ΗΕ, ἑώρακα ρα (1π αἱ ταϑατα 4 1] θγατ τη). | κλάοντας ΗΓ ΘΕ. 
πολλὰ ὧν (ὡς Ε) οὐ χ, πολλὰ οὗ (οὐ σ) Ὦρσ, πολλῶν οὐ 
ὉΓ, ὧν πολλῶν οὐ «. [ ρΡοβὺ βέλτιον δαά. ἦν 10. 6 τινὸς 
ἧς Ὁ. 8 γοβὺ ἰσχυροτέρᾳ δα. τινὶ Ὁ. [| ἐν οπι. ἢ. 11 ἐκ- 
ράσκειν 1). 14 μοχϑηροὶ οἱ τοιοῦτοι (4, οἱ τοι. μοχ. 2 Ε), 
ἴθ ἔφη οἱ μοχϑηροὶ ἐτδπβρ. Ὁ. 1ὅ διόπερ] οἵπερ Ὁ. ᾿ αἰεὶ 
᾿ ὡς οτι. 1). .19 ἁρπάσωσιν] ἁρπάσωσί τι ΑἮ, ἁρπάσωσι 6. Ι! 
ἢ ΟΙη. ζ. 20 ὡς ΕἸ), ὅτι 2, ὅτι ὡς Ζ. «ὃν» ΗΒυρ. 
οὐχ] καὶ οὐχ Ζ. 
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πους ὧν μὴ δεῖ, ἀλλὰ τὰ μοχϑηρὰ ἀνϑρώπια πασῶι 
οἶμον τῶν ἐπιϑυμιῶν ἀκρατῆ ἐστι, κἄπειτα ἔρωτι 
αἰτιῶνται" οἱ δὲ γε καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐπιϑυμοῦντες χα 

χρυσίου καὶ ἵππων ἀγαϑῶν καὶ γυναικῶν καλῶν, ὅμω, 

πάντων τούτων δύνανται ἀπέχεσϑαι ὥστε μὴ ἅπτεσϑα 

αὐτῶν παρὰ τὸ δίκαιον: ἐγὼ γοῦν, ἔφη, ταύτῃ; 

ἑορακὼς καὶ πάνυ καλῆς δοξάσης μοι εἶναι ὅμως χα 

παρὰ σοί εἶμι καὶ ἱππεύω καὶ τἄλλα τὰ ἐμοὶ προσ 

ήκοντα ἀποτελῶ. Ναὶ μὰ Ζ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος᾽ ἴσως γὰ 
ϑᾶττον ἀπῆλϑες ἢ ἐν ὅσῳ χρόνῳ ἔρως πέφυκε συ 
άξζεσϑανι ἄνϑρωπον. καὶ πυρὸς γάρ τοι ἔστι ϑιγό 
μὴ εὐθὺς καίεσϑαι καὶ τὰ ξύλα οὐκ εὐθὺς ἀναλάμπε 

ὅμως δ᾽ ἔγωγε οὔτε πυρὸς ἑκὼν εἶναι ἅπτομαι οὔτ 
τοὺς χαλοὺς εἰσορῶ. οὐδέ γε δοὶ συμβουλεύω, ἔφ! 
ὦ ᾿Δράσπα, ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν ἐνδιατρ, 
βειν. ὡς τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁπτομένους καίει, οἱ ἑ 

καλοὶ καὶ τοὺς ἄπωϑεν ϑεωμένους ὑφάπτουσιν, ὥσι 
αἴϑεσϑαι τῷ ἔρωτι. Θάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε" οὐδ᾽ ἐὰ 

μηδέποτε παύσωμαν ϑεώμενος, οὐ μὴ κρατηϑῶ ὥσ! 

ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ ποιεῖν. Κάλλιστα, ἔφη, λέγει; 
φύλαττε τοίνυν, ἔφη, ὥσπερ δὲ κελεύω καὶ ἐπιμελ 

2 τῶν οτα. Ὦ. [{ ἐστι] εἰσι χ. 8. γε οτη.᾽ Ὁ. ὅ ἁπάντι 
Ὦ.}} τούτων ῥᾳδίως δύνανται 1). " ἅπτεσϑαι Ὁ 6, ἐπέχεσϑαι Α΄ 
6 ἔφη γροϑὺ ἑορακὼς ὑτδηϑρ. Χ. 7 μον καλῆς δοξάσης Ὁ 
δοξαζούσης χ. [[ εἶναι οτα. Ὦ. [| Ροβύ. καὶ οι. ἢ. 8 τὰ 
(τὰ μοί ο) Ὁ ρ, παρὰ σοὶ 2, ἐμοὶ χ, οοΥγ. πᾶ. 9 γὰρ ΟΠ. 
10 ὁ αὖθ ἔρως δα. Ὁ. [|| σκευάξεσϑαι 2. 11 ἔστι οτα. 
ϑήγοντα ΧΌ. 12 ργγῖὰβ οὔτε Ὦρσ, οὐ ΖΕ), οὐκ εὐϑύς 
14 ἐσορῶ 1). ᾿ γε οἵα. Ὁ. 15 ἐᾶν οτὰα. Τὴ. || διατρίβειν 
17 ἄποθεν 40. || ὑφάπτουσιν ὥστε Ὅρ,, ὑφαάπτουσί γε 5 
18 ἔφη οταὰ. Ὁ. [ ἢν μηδεπώποτε Ὦ. 20 ποιεῖν 46]. ΟΟὉ 
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ὑτῆς᾽ ἴσως γὰρ ἂν πάνυ ἡμῖν ἐν καιρῷ γένοιτο αὕτη 

γυνή. τότε μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπόντες διελύϑησαν. 

Ὁ δὲ νεανίσχος ἅμα μὲν δρῶν καλὴν τὴν γυναῖκα, 

μα δὲ αἰσθανόμενος τὴν καλοκἀγαϑίαν αὐτῆς, ἅμα 

ὁ ϑεραπεύων αὐτὴν καὶ οἰόμενος χαρίζεσθαι αὐτῇ, 

μα δὲ αἰσϑανόμενος οὐκ ἀχάριστον οὖσαν, ἀλλ᾽ 

τιμελομένην διὰ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν ὡς καὶ εἰσιόντι 

αὐτῷ τὰ δέοντα καὶ εἴ ποτε ἀσϑενήσειεν, ὡς μη- 

νὸς ἐνδέοιτο, ἐκ πάντων τούτων ἡλίσκετο ἔρωτι. καὶ 
'ῶὼς οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἔπασχε. καὶ ταῦτα μὲν δὴ 
ὕτως ἐπράττετο. 

Βουλόμενος δὲ ὃ Κῦρος ἐϑελοντὰς μένειν μεϑ' 

τυτοῦ τούς τε Μήδους καὶ τοὺς συμμάχους, συνεκχά- 

:ἰόεὲ πάντας τοὺς ἐπικαιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξε 
τάδε. Ἄνδρες Μῆδοι καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐγὼ 

τᾶς οἷδα σαφῶς ὅτι οὔτε χρημάτων δεόμενοι σὺν 

ιοὶ ἐξήλϑετε οὔτε Κυαξάρῃ νομίξοντες τοῦτο ὑπηρε- 
ἵν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ βουλόμενοι τοῦτο χαρίζεσϑαι καὶ ἐμὲ 

ντὲς νυχτοπορεῖν καὶ κινδυνεύειν σὺν ἐμοὶ ἠϑε- 

ἦσατε. καὶ χάριν τούτων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω μέν, εἰ μὴ 
ἱκῶ᾽ ἀποδιδόναι δὲ ἀξίαν οὔπω δύναμιν ἔχευν μοι 

χῶ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ αἰσχύνομαι λέγων τὸ δ᾽ 

ν μένητε παρ᾽ ἐμοί, ἀποδώσω, τοῦτο, εὖ ἴστε, ἔφη, 

1 ἂν καὶ πάνυ Ὁ. || ἡμῖν) μοι χ. καιρῷ τι γένοιτο ὌὮ. 
καλὴν] ὑπερκαλλῆ Ὁ. [τὴν οἴ. ΧΖ. 4 αἰσϑόμενος ΧΏὮ. 
ἰσϑανόμενος ρῬοδὺ οὖσαι ἐγϑηβρ. χ. 1 αἰσϑόμενος Ὁ. 7 ἀντ- 
μελουμένην Ὦ (ἐπιμελουμένην οὖ ἀντι 8. γ. 6). αὐτῆς χπ.᾿ 
τόντι] εἰ οἷόν τε Ὀ6. 8 αὐτῷ ΧΌΗρ, οχ. ἀα. 88 ἐν- 
τὸ Ὀϊπὰ., ἂν δέοιτο χε, δέοιτο Ὁ. τούτων 'ἰπ ταϑῖρ. α. 
ἐθέλονται οοἀάᾷ. ρταρῦον Ὁ. 18 αὑτοῦ Η. 18 τοῦτο οτῃ. Ὦ. 
μὲν οἴω. Ὁ. [1 εἴ γε μὴ θ. 91 οὔπω ἀξίαν χα. 38 ἢν Ὁ. 
τε ΧΑΉΗ. |] τοῦτο εὖ ἴστε χ, εὖ ἴστε ὅτι τοῦτο ), εὖ ἴστε 
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αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν" νομίξω γὰρ ἐμαυτὸν ἐουκένι 
ἂν λέγοντι ταῦτα ἕνεκα τοῦ ὑμᾶς μᾶλλον ἐϑέλειν πα, 
ἐμοὶ καταμένειν. ἀντὶ δὲ τούτου τάδε λέγω" ἐγὼ γὸ 

ὑμῖν, κἂν ἤδη ἀπίητε Κυαξάρῃ πειϑόμενοι, ὅμως, ὃ 
ἀγαϑόν τι πράξω, πειράσομαι οὕτω ποιεῖν ὥστε χι 

ὑμᾶς ἐμὲ ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ δὴ αὐτός γε ἄπειμι, ἀλ) 

καὶ Ὑρκανίοις οἷς τοὺς ὅρκους χαὶ τὰς δεξιὰς ἔδω; 

ἐμπεδώσω καὶ οὔποτε τούτους προδιδοὺς ἁλώσο 

καὶ τῷ νῦν διδόντι Γωβρύᾳ καὶ τείχη ἡμῖν καὶ χώρ 

καὶ δύναμιν πειράσομαι ποιεῖν μὴ μεταμδλῆσαι τὶ 

πρὸς ἐμὲ ὁδοῦ. χαὶ τὸ μέγιστον δή, ϑεῶν οὕτω 

δόντων περιφανῶς ἀγαϑὰ καὶ φοβοίμην ἂν αὐτῷ 

καὶ αἰ σχθυνδμαμι ἀπολιπὼν ταῦτα εἰκῇ ἀπελϑεῖν. 

μὲν οὖν οὕτως, ἔφη, ποιήσω" ὑμεῖς δὲ ὅπως γιγνι 
ὅκετε οὕτω καὶ ποιεῖτε, καὶ ἐμοὶ εἴπατε ὅτι ἂν ὑμ 

δοχῇ. ὃ μὲν οὕτως εἶπε. | 
Πρῶτος δ᾽ ὁ φήσας ποτὲ συγγενὴς τοῦ Κύρι 

εἷναι εἶπεν, ᾿4λλ}: ἐγὼ μέν, ἔφη, ὦ βασιλεῦ" βασιλει 
γὰρ ἔμοιγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυκέναν οὐδὲν ἧττον 

ὃ ἐν τῷ σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών" ἔκδ 
νῷ τὲ γὰρ αἱ μέλιτται ἑκοῦσαι μὲν πείϑονται, ὅπι 

4. [ ἔφη οὰ. Πα. 1  νομίξοιμι Ὃ ρα. [|᾿ ροβὺ γὰρ δα, ἂν Ηδὶ 
ΤαΘ, ΤᾺ ΘΠ ΤῊ Ροϑὺ ἐοικέναι. [} ἐμαυτὸν Ὀρ, ἑαυτὸν ΧΖ. 
λέγοντι αὰ. ὅτι “. ᾿ ταῦτα] τούτου ἴπ τηᾶτρ΄. Ὁ. ]} ἐθέλειν 
λον Ὁ). 4 ὅπως χζ. ἦν τι ἀγαϑὸν 1); 6 , ὑμᾶς ἐμέ 
ἐμὲ ὑμᾶς Χζ. 7 ὑρκανίοις οἷς κ, ὑρκανίους οἷς Ὁ., ὑρκ 
νίοις ΗΟ, ὑρκανίους (αὖ ν]ἀθίαχ᾽ Ῥἰμ4) Α, [Π Ῥοϑῦ δεξιὰς ὃ 
ἃς 2. 9 νῦν] μὲν ταῦτα ἢ. 10 ἜΝ μήποτε Ὦ. 11 
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᾿ ἂν μένῃ, οὐδεμία ἐντεῦϑεν ἀπέρχεται ἐὰν δέ ποι 
ξίῃ, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπολείπεται. οὕτω δευνός τις ἔρως 

ὑταῖς τοῦ ἄρχεσϑαι ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγγίγνεται" καὶ πρὸς 

δέ μοι δοχοῦσι παραπλησίως πῶς οἱ ἄνϑρωποι 

λίως διακεῖσϑαι. καὶ γὰρ εἷς Πέρσας ὅτε παρ᾽ ἡμῶν 

τήεις, τίς Μήδων ἢ γέρων ἢ νέος σοῦ ἀπελείφϑη 
) μή σοι ἀκολουϑεῖν ἔστε ᾿Αστυάγης ἡμᾶς ἀπέστρε- 
εν; ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ Περσῶν βοηϑὸς ἡμῖν ὡρμήϑης, 
εδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς φίλους ὅσου πάντας ἐϑελου- 

ἴους συνεπομένους. ὅτε δ᾽ αὖ τῆς δεῦρο στρατείας 

ἐϑύυμησας, πάντες ὅσοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούϑησαν. 

ῦν δ᾽ αὖ οὕτως ἔχομεν ὡς σὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ 

, τῇ πολεμίᾳ ὄντες ϑαρροῦμεν, ἄνευ δὲ σοῦ καὶ 
χαδὲ ἀπιέναι φοβούμεϑα. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ὅπως 

νήσουσιν αὐτοὶ ἐροῦσιν" ἐγὼ δέ, ὦ Κῦρε, καὶ ὧν 
ὼ χρατῶ καὶ μενοῦμεν παρὰ σοὶ καὶ δρῶντες σὲ 
"εξόμεϑα καὶ καρτερήσομεν ὑπὸ σοῦ εὐεργετούμενοι. 

Ἐπὶ τούτῳ ἔλεξεν ὃ Τιγράνης ὧδε" Σύ, ἔφη, ὦ 
ὕρε, μήποτε ϑαυμάσῃς ἂν ἐγὼ σιωπῶ ἡ γὰρ ψυχή, 
ἢ) οὐχ ὡς βουλεύσουσα παρεσκεύασται ἀλλ᾽ ὡς ποι- 

ουσα ὅ,τι ἂν παραγγέλλῃς. ὁ δὲ Ὑρχάνιος εἶπεν, 

λλ ἐγὼ μὲν, ὦ Μῆδοι, εἰ νῦν ἀπέλϑοιτε, δαίμονος 

1 ἂν] ἐὰν α΄. ||] ἐὰν] ἢν Ὁ. [| που οοἀᾷ., οοττ. μά. 2 αὖ- 
9 ἔρως ἢ. ὃ συγγένηται 1), συγγεγένηται Ε' (Οδπι.). ὅ φι- 
ΙΖ ΘρΡΌ, οὗτοι Ὁ, οὕτω οοὐ, 46]. Ηρ. 6 ἀπίης χα. [| ἢ νέος 
ἔρων 1. 7 τὸ 2Ε, τοῦ ΟἿ. {| ἔστε γαύ. 981. Μοά. δδ, 19, 
τε χα, ἕως ὅτε Ὁ. 8 ἐπεὶ ἢ. ᾿ περσῶν] ποδῶν ΑΗ. 
θῶμεν οοαα., οοτγ. Οδιηθταγῖαβ, 10 ἐφεπομένους χ. [Π σοι 
ἵν, οἱ ορὐ, 19 δ᾽ αὖ οὕτως ἢ), γ᾽ αὖ οὕτως Α, γ᾽ αὔ(γ᾽ 
Ηγτως ΧΟΉ. || σοὶ μὲν Ὦ. || ὁμοίως χα. 1ὅ ποιήσωσιν ἅ. 
ἀνϑεξόμεϑα 5. 18 ἐπὶ τούτοις ὁ τιγράνης ἔλεξεν Ὁ. 19 μή- 
Ἔ] μήτι Ὁ. [ σιγῶ Ὁ. [| γὰρ] γάρ μοι Ὅσ. 32 ἀπέλϑητε χὥ. 
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ΦΩΝ ΒΟΥ, ἌΣ 

ἂν φαίην τὴν ἐπιβουλὴν εἷναι τὸ μὴ ἐᾶσαι ὑμᾶς μὲ 

εὐδαίμονας γενέσϑαν᾽ ἀνθρωπίνῃ δὲ γνώμῃ τίς ἂν᾿ 

φευγόντων. πολεμίων ἀποτρέποιτο ἢ ὅπλα παραδιδόϊ 

τῶν οὐκ ἂν λαμβάνοι ἢ ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὰ ξαὶ 

τῶν οὐκ ἂν δέχοιτο, ἄλλως τε χαὶ τοῦ ἡγεμόνος ἧμ' 

ὄντος τοιούτου ὃς ἐμοὶ δοχεῖ, [ὡς] ὄμνυμι ὑμῖν πά 
τας τοὺς ϑεούς, εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλλον ἥδεσθαι. 

ἑαυτὸν πλουτίζων. ἐπὶ τούτῳ πάντες οἱ Μῆδοι το 

ἔλεγον. Σύ, ὦ Κῦρε, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς καὶ οἴχα 
ὅταν ἀπιέναι καιρὸς δοκῇ, σὺν σοὶ ἡμᾶς ἄγε. ὃ 

Κῦρος ταῦτα ἀκούσας ἐπηύξατο, ᾽4λ.}, ὦ Ζεῦ μέγισι 
αἰτοῦμαί δε, δὸς τοὺς ἐμὲ τιμῶντας νικῆσαί μὲ ἱ 

ποιοῦντα. ἐκ τούτου ἐκέλευσε τοὺς μὲν ἄλλους Φ' 
λακὰς καταστήσαντας ἀμφ᾽ αὑτοὺς ἤδη ἔχειν, τοὺς. 

Πέρδας διαλαβεῖν τὰς σκηνάς, τοῖς μὲν ἱππεῦσι τ 
τούτοις πρεπούσας, τοῖς δὲ πεζοῖς τὰς τούτοις ἀρχο 

ὅας᾽ καὶ οὕτω καταστήσασϑαι ὅπως ποιοῦντες οἵ 

ταῖς σκηναῖς πάντα τὰ δέοντα φέρωσιν εἰς τὰς τάξι 

τοῖς Πέρσαις καὶ τοὺς ἵππους τεϑεραπευμένους πὸ 

ἔχωσι, Πέρσαις δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ἔργον ἢ τὰ πρ 
τὸν πόλεμον ἐχπονεῖν. ταύτην μὲν οὖν οὕτω διῆγ 

τὴν ἡμέραν. 

ιά 

1 ἂν ἦν φαίην Ὁ (ΟΔη.... |} ΦΡΘΟΟΝΕΙΙ βούλησιν Ρ. 8: 
Ρ Ρίῶν Ζ. 4 παραδιδόντων Ώ. ἡμῖν ἘΠ, ὑμῖν. 
6 ὃς] ὡς Ὁ. ' ὧρ] ὃς Ὁ, 46]. ἜΥΑ, 8 τοιαῦτα 

11 ἀκούσας ταῦτα 6. 12 δός μοι τοὺς χ. [| μὲ ΟΙδ, 
18 φυλακὰς ΘΘΡΒΔΠτΒ, φύλακας οοὐά. 14 αὐτοὺς ( 
17 καταστήσεσϑαι χη. 18 πάντα Υαΐ. 981. Μοά. δ, 19. πὶ 
τες Χῇ, ἅπαντες Ὁ. [} φέροιεν Π)...ἃΔ.9 τεϑραμμένους χ. 20) πὶ 
σαν Ὁ). Ἰ ἄλλο οτη. χ. ᾿} ἦ οἵα. Ὁ, δγαϑὶὺ α. 21 τὸν οιι. Ὁ. |} ̓  
οὕτω τὴν ἡμέραν διήγαγον Ὦ. 
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Πρὼ δ᾽ ἀναστάντες ἐπορεύοντο πρὸς Γωβρύαν, 

ἴῦρος μὲν ἐφ᾽ ἵππου καὶ οἱ Περσῶν ἱππεῖς γεγενη- 

ἕνοιν εἰς δισχιλίους" οἱ δὲ τὰ τούτων γέρρα καὶ τὰς 
οπίδας ἔχοντες ἐπὶ τούτοις εἵποντο, ἴσοι ὄντες τὸν 

ρυιϑμόν᾽ καὶ ἡ ἄλλη δὲ στρατιὰ τεταγμένη ἐπορεύετο. 

καστον δ᾽ ἐχέλευδσε τοῖς καινοῖς αὑτῶν ϑεράπουσιν 

πεῖν ὅτι ὅστις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν ὀπισϑοφυλάκων φαί- 

ται ὄπισϑεν ἢ τοῦ μετώπου πρόσϑεν ἴῃ ἢ κατὰ «τὰν 
λάγια ἔξω τῶν ἐν τάξει ἰόντων ἁλίσκηται, κολασϑή- 

αι. δευτεραῖον δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνονται πρὸς τῷ 

Ὠβρύα χωρίῳ, καὶ δρῶσιν ὑπερίσχυρόν τε τὸ ἔρυμα 

αὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν πάντα παρεδσχευασμένα ὡς ἂν 

ράτιστα ἀπομάχοιντο᾽ καὶ βοῦς δὲ πολλοὺς καὶ πάμ- 

ολλὰ πρόβατα ὑπὸ τὰ ἐρυμνὰ προδηγμένα ἑώρων. 

ἐμψας δ᾽ ὁ Γωβρύας πρὸς τὸν Κῦρον ἐχέλευσε περι- 
ανταὰ ἰδεῖν ἧ ἡ πρόσοδος εὐπετεστάτη, εἴσω δὲ 

ἔμψαι πρὸς ἑαυτὸν τῶν πιστῶν τινας, οἵτινες αὐτῷ 

ἃ ἔνδον ἰδόντες ἀπαγγελοῦσιν. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος 
ὑτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμενος ἰδεῖν εἴ που εἴη αἱρέ- 
μὸν τὸ τεῖχος, εἰ ψευδὴς σαίνοιτο ὁ Γωβρύας. περι- 

λαυνε πάντοϑεν, ἑώρα τε ἰσχυρότερα πάντα ἢ προσ- 

1 τὸν γωβρύαν Ὁ. 2 ἵππῳ Ὦ. 8 εἰς] ἀμφὶ τοὺς Ὁ. ᾿ 
1 δὴ Π. ὅ ἐπορεύετο τεταγμένη Ὁ. θ. αὐτῶν χ, ἑαυτῶν 2. 
θαπεύουσιν αθ. δ8 ἴῃ ΟΟ, εἴη ΒΑΉΗ, οπι. Ὁ. || {τὰν Ῥαπέα- 
68. 9 ἐν τῇ τάξει χε. [ ἰόντων Ῥαπίαγίθ85, ὄντων οοδά. 
γωβρύαν χε. 18 ἀπομάχοιτο οοἀᾶ. ρταοίοΣ Ὁ. 14 προ- 

μένα χπε. 1 τὸν οπι. εξ. ᾿ πρὸς τὸν κῦρον ἐκέλευσε 
ζ, ἐκέλευσε τὸν κῦρον Ὦ. 10 ἡ Οδιπογατγίαβ, εἰ οοἀἂᾷ. [ὈΡ] 

117 αὐτῶν οοἀά. [Ρ] ε, οοτΥ. ϑέθρμδημβ. 15 οὕτω 
᾿ ὁ κῦρος αὐτὸς μὲν] ὁ δὲ κῦρος ε. 19 που] πη Ῥω. 
᾿ τεῖχος] χωρίον 1). | εἰ οἴδκο, ἢ οοἀᾷ, 8. [09 ψευδὴς εἴη ὁ 
ἸΡ, ἔσοιτο τι Ῥιαρ. [[ φαίνοιτο] γένοιτο χ. ᾿ περιήλαυνε καὶ 
θὰ πάντοϑεν ἰσχυρότερα Ὁ. 21] προσῆλϑεν Ζ:ε. 

1 



224 ΑΒΗ ὌΡΟΣ 

ελϑεῖν" οὺς δ᾽ ἔπεμψε πρὸς Γωβρύαν, ἀπήγγελλον τέ 

Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη ἔνδον ἀγαϑὰ ὅσα ἐπ᾽ ἀνϑρώ 
πῶν γενεάν, ὡς σφίσι δοκεῖν, μὴ ἂν ἐπιλιπεῖν τοὺ 

ὅ ἔνδον ὄντας. ὃ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι ἦν ὅτ 
ὅ ποτ᾽ εἴη ταῦτα, ὁ δὲ Γωβρύας αὐτός τε ἐξήει πρὸ 

αὐτὸν καὶ τοὺς ἔνδοϑεν πάντας ἐξῆγε φέροντας οἶνοι 
ἄλφιτα, ἄλευρα, ἄλλους δ᾽ ἐλαύνοντας βοῦς, αἷγαι 

οἷς, σῦς, καὶ εἴ τι βρωτόν, πάντα ἱκανὰ προσῆγον ὦ 
ὁ δειπνῆσαι πᾶσιν τὴν σὺν Κύρῳ στρατιάν. οἱ μὲν ὃ 

10 ἐπὶ τούτῳ ταχϑέντες διήρουν τε ταῦτα καὶ ἐδειπν 

ποίουν. ὃ δὲ Γωβρύας, ἐπεὶ πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρε 

ἔξω ἦσαν, εἰσιέναι τὸν Κῦρον ἐκέλευσεν ὅπως νομίξι 

ἀσφαλέστατον. προεισπέμψας οὖν ὁ Κῦρος προσκχόποι 
χαὶ δύναμιν αὐτὸς οὕτως εἰσήει. ἐπειδὴ δ᾽ εἰσῆλϑὲ 

ἀναπεπταμένας ἔχων τὰς πύλας, παρεχάλει πάντε 

τοὺς φίλους καὶ ἄρχοντας τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ. ἐπεὶ ἑ 
ἔνδον ἦσαν, ἐχφέρων ὃ Γωβρύας φιάλας χρυσᾶς κι 

πρόχους καὶ κάλπιδας καὶ κόσμον παντοῖον καὶ δὶ 

οεικοὺς ἀμέτρους τινὰς καὶ πάντα καλὰ πολλά, τέλι 
ἈΩΧ Τὰ Στὸ ; 

1 τὸν γωβρύαν Ὦ. 2 εἴη οἵα. ὃ. 8 γενεὰς Ὁ. [{ ἐπ 
λείπειν Ὦ, ἐκλιπεῖν ΑΉ:-. 6 ἐξήγαγε Ὦ. { ἄλφιτα 0) 
χΧΖ8. ᾿ βοῦς καὶ ὗς, ὄιας, αἶγας Ὁ. [| ὄεις ΟΗρετ, ὄες Εἰ, δι᾽ 
8 σῦς οἵη. Χ. [ βρωτὸν] ἄρρητον Ζὲ..Ὀ 9 πᾶσαν] καλῶς ἄπθι. 
Ὁ. [| οἱ μὲν δὴ] καὶ οἵ ε8. 10 τοῦτο ΑΗ οοΙ. ε. || διηροῦν, 
τε χῶε, διηροῦντο , ΟΟΥΤ. ΕἼΒΟΒΘΥ. [ταῦτα οἵα. ἘΠ, δηΐθ ὃ 
ροῦντο ὕτϑῃβρ. ἢ). [|| ἐδειπνοποιοῦντο ) 28. 11 ὁ δὲ. 
εἰσιέναι] ἐπεὶ δὲ οἱ ἄνδρες ἔξω ἦσαν, ὃ γωβρύας εἰσιέναι ε' 
αὐτῷ) αὐτῶν “5, οἵη. χ, ροϑὺ ἄνδρες ἰγῶηβρ. Ὁ. 12 ἐκέ 
τὸν κῦρον Ὁ. 18 ἀσφαλέστατον πε [6]. 14 καὶ 8 
αὐτὸς δα. χΧ, δὲ ε. [[-ἐπειδὴ δ᾽ εἰσῆλϑεν Ῥ. || ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆ 
ϑον ΧΕ. 1ὅ ἔχων τὰς πύλας ῬΏ, τὰς πύλας ἔχων χε 
πάντας τοὺς φίλους ῬΏ, τοὺς φίλους πάντας χε. 10 αὖτ᾽ 
Η, αὐτοῦ ε. ᾿ ἐπεὶ Ῥχ, ἐπειδὴ οϑί. 18 καλπίδας 

..19 καὶ πολλὰ 1. . Ὁ] 

Ἵ 

“1 σι 
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τὴν ϑυγατέρα, δεινόν τι κάλλος καὶ μέγεϑος, πενϑι- 

(ὥς δ᾽ ἔχουσαν τοῦ ἀδελφοῦ τεϑνηκότος, ἐξάγων ὧδε 
ἧπεν᾽ ᾿Εγώ σοι, ὦ Κῦρε, τὰ μὲν χρήματα ταῦτα δω- 
γοῦμαι, τὴν δὲ ϑυγατέρα ταύτην ἐπιτρέπω διαϑέσϑαι 

πῶς ἂν σὺ βούλῃ ἱκετεύομεν δέ, ἐγὼ μὲν καὶ πρό- 

118. Υ͂. ΟΑΡ. Π. οοῦ 

ϑὲν τοῦ υἱοῦ, αὕτη δὲ νῦν τοῦ ἀδελφοῦ τιμωρὸν 

ἐνέσϑαι 6. 
Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿᾽4λλ᾽ ἐγὼ μὲν σοὶ 

ιαὶ τότε ὑπεσχόμην ἀψευδοῦντός σου τιμωρήσειν εἰς 
ἰύναμιν᾽ νῦν δὲ ὅτε ἀληϑεύοντά δε ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω 
ἣν ὑπόσχεσιν, καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῖτα 

ὺὑν ϑεοῖς ποιήσειν. καὶ τὰ μὲν χρήματα ταῦτα, ἔφη, 
γὼ μὲν δέχομαι, δίδωμι δὲ αὐτὰ τῇ παιδὶ ταύτῃ κἀ- 

ἰδίνῳ ὃς ἂν γήμῃ αὐτήν. ἕν δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων 

ἀρὰ σοῦ ἀνθ᾽ οὗ οὐδ᾽ ἂν τὰ ἐν Βαβυλῶνι, [εἰ ἐκεῖ 
λεῖστά ἐστιν.) οὐδὲ τὰ πανταχοῦ [ἀντὶ τούτου οὗ σύ 
ον δεδώρησαι} ἥδιον ἂν ἔχων ἀπέλθϑοιμι. καὶ ὁ Γω- 

ρούας ϑαυμάσας τε τί τοῦτ᾽ εἴη καὶ ὑποπτεύσας μὴ 

ἣν ϑυγατέρα λέγοι, οὕτως ἤρετο᾽ Καὶ τί τοῦτ᾽ ἔστιν, 

φήη, ὦ Κῦρε; καὶ ὁ Κῦρος ἀπεχρίνατο, Ὅτι, ἔφη, 
ώ, ὦ Γωβρύα, πολλοὺς μὲν οἶμαι εἷναι ἀνθρώπους 
ἱ οὔτε ἀσεβεῖν ὃν ϑέλοιεν οὔτε ἀδικεῖν οὔτε ἂν 

1 τι] ἄρα Ὁ. 3 ἐξαγαγών Ὦ. [| ὧδε] τάδε θ. 8. ὦ κῦρε, 
ὦ σοι Ὁ). || δωροῦμαι] δίδωμι Ὁ. 4 ἐπιτρέπω] ἐπιτάττω Ὁ). 
ἔτει 6. 0 αὐτή χΏ. 8 πρὸς ταῦτα οῃπι. ε. [[ μὲν σοὶ χ, 

αὶ μὲν “, μὲν Ὁ. 10 ὅτε... ὀφείλω] σοι ἐρῶ ὀφείλων ε“. ἢ 
ἀληϑεύοντα Ὅσ. 192 χρήματα ἔφη ἐγὼ ταῦτα δέχομαι Ὦ. ᾿ 
γ ΟἿ. Χ. 14 ὃς γαμεῖ χ. 1ὅ οὗ ἐγὼ οὐδ᾽ Ὁ). || εἰ ἐκεῖ 
Η, ἐκεῖ αε, ἐν ἧ Ὀ. || εἰ ἐκεῖ πλεῖστά ἐστιν 46]. ΗϊνβοΒῖρ:. 
ἀντὶ τούτου οὗ σύ μοι δεδώρησαι 46]. Ηϊτβοὶσ. 18 τε τί “. 
Χ, τί ποτε 10. [] τε τί... 19 ἤρετο οἱ. 8. 90 ρῥτγῖυβ ἔφη] 

γει 1). || ὦ κῦρε ἔφη χ. [| καὶ ὁ κῦρος] ὁ δὲ ε. 21 ἐγὼ οἱ. 
ἢ οἴομαι Ὁ. [1 εἶναι οἴῃ. ΧΩ 8. 25 ϑέλοιεν ἃ. ἐθέλοιεν οθὐ. 

ΧΘΏΟΡῺ, Τηϑιϊ!. Ογτὶ. ἘΔ. τπιδίοσ, 1ὅ 
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ψεύδοιντο ἑχόντες εἶναι" διά τε τὸ μηδένα αὐτοῖς ἦϑε 

ληκέναν προέσϑαι μήτε χρήματα πολλὰ μήτε τυραννίδι 

μήτε τείχη. ἐρυμνὰ μήτε τέκνα ἀξιέραστα, ἀποϑνῇ 

γὕχουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γενέσϑαι οἷοι ἦσαν" ἐμὸ 

δὲ σὺ νυνὶ χαὶ τείχη ἐρυμνὰ καὶ πλοῦτον παντοδαπὸ 

καὶ δύναμιν τὴν σὴν καὶ ϑυγατέρα ἀξιόχτητον ἐγχξ 

ρέσας πεποίηκάς μὲ δῆλον γενέσϑαι πᾶσιν ἀνϑιρώποι 

ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἀσεβεῖν περὶ ξένους ϑέλοιμι οὔτ᾽ ἂν 

κεῖν χρημάτων ἕνεχα οὔτε συνϑήκας ἂν ψευδοί 

ἑχὼν εἶναι. τούτων ἐγώ, εὖ ἴσϑι, ἕως ἂν ἀνὴρ ὃ 

καίος ὦ καὶ δοκῶν εἶναι τοιοῦτος ἐπαινῶμαι ὑπ᾽ ἄϊ 
ϑρώπων, οὔποτ᾽ ἐπιλήσομαι, ἀλλὰ πειράσομαί σὲ ἀντ, 
τιμῆσαι πᾶσι τοῖς καλοῖς. καὶ ἀνδρὸς δ᾽, ἔφη, 1 

ϑυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις ἀξίου τούτης᾽ πολ 

γὰρ καὶ ἀγαϑοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμοί" ὧν τις γαμεῖ ταύτηϊ 
εἶ μέντοι χρήμαϑ' ἕξει τοσαῦτα ὅσα σὺ δίδως ἢ 

ἄλλα πολλαπλάσια τούτων, οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν" ὁ 
μέντοι εὖ ἴσϑι ὅτι εἰσί τινὲς αὐτῶν οἱ ὧν μὲν ο 

δίδως χρημάτων οὐδὲ μικρὸν τούτων ἕνεκά δὲ μα 

ϑαυμάξουσιν. ἐμὲ δὲ ξηλοῦσι νυνὶ καὶ εὔχοννοα 

ϑεοῖς γενέσϑαι ποτὲ ἐπιδείξασϑαιν ὡς πιστοὶ μέν ὃ 

οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ πολεμίοις. 

“τᾶν 

2 πολλὰ] μεγάλα Ὦ. 4 γενέσϑαι Ὦ, γίνεσϑαι «4, ἦσαν ̓ὶ 
οἷοί τε Χ. ὅ νυνὶ “, νῦν 10, ΟΤη. Χ. 8 ἐθέλοιμι ΤΝ 
οθῦ. 9 ἕνεκεν ἢ. ψευδοίμην ἂν Ὁ. 10 τούτων ΧΖ, τι 
τον Ηρτ, τούτου σ,, τοῦτ᾽ οὖν ε, τοῦτο οὖν ἢ), τοῦτ᾽ οὖν τι 
τον οοα. Ῥεΐτοβο. ἰ εὖ ἴσϑι 2, σοι εὖ ἴσϑι Ὁ, ἔφη σ. ἘΣ 
ὝΧΑΙ Α. ᾿ ἐμοὶ οἵα. 6. [ ταύτην] αὐτὴν Ὁ. 16 σὺ οπῖ 21 

. 19 δίδως οτῃη. Ζ8. 19 μικρῶν ΧΗΡΥ. 20 αι ᾿ 
σουσιν χε. 91 γενέσϑαι ποτὲ πᾶσι ϑεοῖς χ, γενέσϑαι πὶ 
ϑεοῖς τε. [|Οςἐπιδείξασϑαι χα, καὶ ἑαυτοὺς ἐπιδεῖξαι: 
καὶ ἑαυτοὺς σ. 22 ὡς οἴη. Ὦ. | 



Π1Β.. ΟΑΡ, Π. ἢ 

ποτ᾽ ἂν ὑφεῖντο ζῶντες, εἶ μή τις ϑεὸς βλάπτοι" 

τὶ δ᾽ ἀρετῆς καὶ δόξης ἀγαϑῆς ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὰ Σύ- 
ν πρὸς τοῖς σοῖς καὶ ᾿“σσυρίων πάντα προέλοιντο᾽ 

οὕύτους ἄνδρας εὖ ἴσϑι ἐνταῦϑα καϑημένους. καὶ ὃ 

"βρύας εἶπε γελάσας, Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
ἕον δή μοι ποῦ οὗτοί εἶσιν, ἵνα [6ε] τούτων τινὰ 
ἤσωμαι παῖδά μοι γενέσϑαι. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, 
δὲν ἐμοῦ δε δεήσει πυνϑάνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἂν σὺν ἡμῖν 
γ, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ἄλλῳ δεικνύναι αὐτῶν ἕχαστον. 

Τοσαῦτ᾽ εἰπὼν δεξιάν τε λαβὼν τοῦ Γωβρύα καὶ 

χστὰς ἐξήει, καὶ τοὺς μεϑ’ αὑτοῦ ἐξῆγεν ἅπαντας" 

, πολλὰ δεομένου τοῦ Γωβρύα ἔνδον δειπνεῖν οὐκ 
λησεν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδείπνει καὶ τὸν 
βρύαν σύνδειπνον παρέλαβεν. ἐπὶ στιβάδος δὲ κατα- 

νεὶς ἤρετο αὐτὸν ὧδε. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβρύα, 
ἔρον οἴει σοὶ εἶναι πλείω ἢ ἑκάστῳ ἡμῶν στρώ- 
'α; καὶ ὃς εἶπεν, Ὑμῖν νὴ 4 εὖ οἶδ᾽ ὅτι, ἔφη, 
στρώματα πλείω ἐστὶ καὶ κλῖναι, καὶ οἰκία γε 

ὃ μείξων ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς, οἵ γε οἰκίᾳ μὲν 

σϑε γῇ τε καὶ οὐρανῷ, κλῖναι δ᾽ ὑμῖν εἶσιν ὁπόσαι 

οὐδέποτ᾽ Ὦ. ᾿ τις ϑεὸς 2, τις ϑεῶν χ, ϑεὸς Ὁ. 8 περι- 
ο Ὦ. 4 ἴσϑι ἄνδρας ἐνταῦϑα Ὁ. [[ καὶ ὁ] ὁ δὲ ε. 

πὸ γελάσας 2, γελάσας εἶπε ε, ἔφη γελάσας χ, ἐπιγελάσας 
! ὦ κῦρε πρὸς τῶν ϑεῶν ε. [ τῶν οἵπ. ἢ. 6 δὴ οἱ. Ὁ. }} 
θ90. 4 καὶ ὁ κῦρος] ὁ δὲ ε. [ καὶ ... εἶπεν οι. Ὁ. 
ἴθ οὐδὲν δαἀα. ἀμέλει ἔφη Ὁ. σε Ὁ, δον χ, πὶ. 28. ἢ 

οε ἃ, δεήση ΑΗΌΟε. [| ἀλλ᾽ ἂν] ἀλλὰ ε. [ ἢν Ὁ. [|| σὺν 
σὺ 28. 10 τοσαῦτα δ᾽ Ὦ. || εἰπὼν καὶ δεξιάν χ. [ϊ τ᾽ 
Ὦ. || καὶ οἴῃ. Χ. 11 μετ᾽ αὐτοῦ χε, σὺν αὐτῷ Ὦ. ᾿ 
ας ἐξήγαγε Ὁ. 14 ρμοβὺ παρέλαβεν Ὦ οὐ σ' 6Χ 8 19 τορϑοῦ. 
τὸν δ᾽... παρατίϑεσϑαι. δὲ οἵα. Ὦ. [|[κατακλιϑεὶς Ὁ. 
θε8το} εἴρετο ὃ. 10 εἶναι σοὶ Ὦ. ἡμῶν ἑκάστῳ Ὁ. 
αὐ ὃς εἶπεν οτπ. Ὦ. [| νὴ τὸν δί᾽ Ὁ. [ ἔφη οτι. ἢ. 19 πολὺ] 
ῷ Ὁ. 20 χγρῆσϑαι ζ2ε. 

ΤΟΥ 
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228 ΙΒ. ΛΈΕΙ Ὶ 

εὐναὶ γένοιντ᾽ ἂν ἐπὶ γῆς στρώματα δὲ νομίξετε, 

ὅσα πρόβατα φύεν [ἔρια], ἀλλ᾽ ὅσα ὄρη τε καὶ πὶ 
ἀνίησι. τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς ὃ. 
βρύας καὶ δρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιϑεμέ! 

βρωμάτων πολὺ σφᾶς ἐνόμιξεν ἐλευϑεριωτέρους ᾿ 

αὐτῶν" ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν μετριότητα τῶν συ 

τῶν ἐπ᾽ οὐδενὶ γὰρ βρώματι οὐδὲ πώματι Πές 
ἀμὴρ τῶν πεπαιδευμένων οὔτ᾽ ὃν ὄμμασιν ἐκπεπ' 

μένος καταφανὴς γένοιτο οὔτε ἁρπαγῇ οὔτε τῷ νᾷ 
οὐχὶ προσχοπεῖν ἅπερ ἂν καὶ μὴ ἐπὶ σίτῳ ὥν᾽" 
ὥσπερ οἱ ἱππικοὶ διὰ τὸ μὴ ταράττεσϑαι ἐπὶ τῶν. 

πῶν δύνανται ἅμα ἱππεύοντες χαὶ δρᾶν καὶ ἀκο' 
καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω κἀκεῖνοι ἐν τῷ σίτῳ οἵο 
δεῖν φρόνιμον καὶ μέτριοι φαίνεσϑαι᾽ τὸ δὲ κεκχ 
σὅϑαι ὑπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῆς πόσεως πάνυ αὐ 

ὑικὸν καὶ ϑηριῶδες δοκεῖ εἷναι" ἐνενόησε δὲ 
καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηϑ' 
Πδιῶν, ἢ μὴ καὶ ὡς ἔσκωπτον οἷα Ἰὐτημδν .... ἥδιοι 

μή" ἅ τε ἔπαιξον, ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν, πολ' 

τοῦ αἰσχρόν τι εἰπεῖν, πολὺ δὲ τοῦ χαλεπαίνεσϑαι 1 
ΚΣ ν ὁ ἀμ λκαϑι | 

1 γένοιντ᾽ ἂν εὐναί Ὦ. νομίξεται Ζ. 2 ὁπόσα Ὦ.! 
οτ. 1), 46]. Ὀϊπᾶ. [{{ ὅσα] ὁπόσα φρύγανα ῃ (φρύγανα οὐδ. 
Ὁ τὸ] τότε 1). Ϊ ὁ γωβρύας συνδειπνῶν αὐτοῖς ὁρῶν 
ϑερωτέρους (ρου Δ), ΖΦ. 8 171---19 παρασχευάξειν ΒΌΒΡ. Ι, 
6. συσσίτων Μυτγούυβ, σίτων οοαᾷα. εξ. 7 πώματι ΧΗΡ 
ματι οθὗ. 8. 8 ὄμμασιν ἂν 1). | ἐμπεπληγμένος ἄ. 
καταφανὴς ΧΑΉ:. [[ (ἐν τῷ νῷ γοὶ προσκοπεῖν ζδυνά 
ἘΙΟΠ ΓΒ. Ι τῷ οτὰ. Ὦ. τυ προνοεῖν Ὦρσ, σκοπεῖν πρὸς 
τηϑππι. [μὴ Οτη. Ζ8. 16 ὑικὸν χ, συικὸν ΑΉΞε, κε 
6 (ααἱϊ 85. ν. ὑυκόν). [ καὶ ϑηριῶδες 46]. Οοθϑύ. | ἐδόκει! 
ἐνόησε Ζε. 17 ἐπηρώτων τε 10. 18 Ροϑύ Ῥτὶαβ ἤδιοι 
ἣν 1), εἶναι χ. || καὶ ἔσκωπτον... μὴ 2ε. [] ὡς ἔσκωπτον! 
ρΡοϑβὺ ἈΠ ΘΓΌ ΠῚ ἤδιον ἃ. ἦν Ὠρ. 20 εἰπεῖν χ, ποιεῖν ( 
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ἥλους. μέγιστον δὲ αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι τὸ ἐν στρα- 19 

ν ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόντων 

ἐνὸς οἴεσϑαι δεῖν πλείω παρατίϑεσϑαι, ἀλλὰ τοῦτο 

ίξευν ἡδίστην εὐωχίαν εἶναν τοὺς συμμάχεσϑαι 
λοντας ὅτι βελτίστους παρασχευάζειν. ἡνίχα δὲ 

βρύας ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν λέγε- 
᾿ Οὐχέτι ϑαυμάξω, ὦ Κῦρε, εἰ ἐκπώματα μὲν καὶ 

'ὰ καὶ χρυσίον ἡμεῖς ὑμῶν πλέονα κεκτήμεϑα, 
οἱ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν ἄξιοί ἐσμεν. ἡμεῖς μὲν γὰρ 

ἐλούμεϑα ὕπως ἡμῖν ταῦτα ὡς πλεῖστα ἔσται, ὑμεῖς 

μοι δοκεῖτε ἐπιμέλεσϑαι ὕπως αὐτοὶ ὡς βέλτιστοι 

8εὲ. ὃ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν" ὃ δὲ Κῦρος, Δ4γ᾽, ἔφη, 
Ὥβρύα, ὅπως πρὼ παρέσῃ ἔχων τοὺς ἱππέας ἐξ- 

ιδσμένους, ἵνα καὶ τὴν δύναμίν σου ἴδωμεν, καὶ ἅμα 
τῆς σῆς χώρας ἄξεις ἡμᾶς, ὅπως ἂν εἰδῶμεν ἅ τὲ 

φίλια καὶ πολέμια ἡμᾶς νομίξειν. 

ὕτε μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπόντες ἀπῆλθον ἕχάτερος ἐπὶ 
ροσήκοντα. : 

δὲ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, παρῆν ὁ Γωβρύας ἔχων 
; ἱππέας, καὶ ἡγεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος, ὥσπερ προσήχει 

γ) ἄρχοντι, οὐ μόνον τῷ πορεύεσϑαι τὴν ὁδὸν 

εἴχε τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ ὅμα προϊὼν ἐπεσκχοπεῖτο εἴ 

αὐτῶν Ὁ ο. [ τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας 46]. Πῖποῖκο. ᾿ τὸ] τῷ 
᾿ στρατιᾷ χηε. 3, ὄντα ΤΑ] Ποῖ. 8 παρασκευάξεσϑαι Ὁ (δά 
χὐτῷ οὐ παρατίϑεσϑαι ἢ). ὃ μάχεσϑαι 2ε. θ ὁ γωβρύας 
βρύας ἅ6]. Ματομδηύ. 7 ἐχπόματα ΑΗ. 8 πλείονα Ὁ. 
θη. Ὁ. 10 ὡς οτι. ΧΑΉ. 11 ὡς οἱ. ἃ. ᾿ κράτι- 

14 ρυῖϊὰβ καὶ οἵχὰ. ἃ. 10 δεῖ φίλια καὶ] δὴ φίλα 
ἡμᾶς οὐη. ΦΧ. 17 δὴ οἴῃ. 2. [[ ἑκάτερος Ὠ, ἑκάτεροι ἘΧΖ. 
Β ῬΧΌ, οι. 5. [ὥσπερ ΡὮ, ὡς χΖζ. 91 τῷ οτὰ. Ζ. 

χεσϑαιν Ῥτηρ. 22) ἀλλὰ προιών 1). Π προσιὼν Ῥ, ᾿ ἐσκο- 
ΡΏ, προεσκοπεῖτο Ῥιηρ. ᾿ εἰ 8 (ἰμ ἰοχία οὖ 8. νυν.) Ρ. 
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τι δυνατὸν εἴη τοὺς πολεμίους ἀσϑενεστέρους ποιεῖ 

ἢ αὑτοὺς ἰσχυροτέρους. καλέσας οὖν τὸν Ὑρχάνιοι 
καὶ τὸν Γωβρύαν, τούτους γὰρ ἐνόμιξεν εἰδέναι μά; 

λιότα ὧν αὐτὸς ᾧετο δεῖσϑαι μαϑεῖν, ᾿Εγώ τοι, ἔφη 
ὦ ἄνδρες φίλοι, οἶμαι σὺν ὑμῖν ἂν ὡς πιστοῖς βου 

λευόμενος περὶ τοῦ πολέμου τοῦδε οὐκ ἂν ἐξαμαρτά 
γνξδιν᾽ ὁρῶ γὰρ ὅτι μᾶλλον ὑμῖν ἢ ἐμοὶ σκεπτέον ὅπω, 

ὁ ᾿Δσσύριος ἡμῶν μὴ ἐπικρατήσει. ἐμοὶ μὲν γάρ, ἔφη 

τῶνδε ἀποσφαλέντι ἔστιν ἴσως καὶ ἄλλη ἀποστροφή 
ὑμῖν δ᾽, εἰ οὗτος ἐπικρατήσει, ὁρῶ ἅμα πάντα τι 
ὄντα ἀλλότρια γιγνόμενα. καὶ γὰρ ἐμοὶ μὲν πολέμιό 

ἐστιν, οὐκ ἐμὲ μισῶν, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἀσύμφορον ἕαῦυτί 
μεγάλους εἶναι ἡμᾶς, καὶ στρατεύει διὰ τοῦτο ἔφ 
ἡμᾶς. ὑμᾶς δὲ καὶ μισεῖ, ἀδικεῖσϑαν νομίζων ὧς 

ὑμῶν. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο ἀμφότεροι κατὰ ταῦτ 

περαίνειν ὅ,τι μέλλει, ὡς ταῦτ᾽ εἰδόσι σφίσι καὶ μέλο 
αὐτοῖς ἰσχυρῶς ὕπῃ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. ' 

᾿Ενταῦϑα ἤρξατο ὧδε: Μέξατε δή μοι, ἔφη, ὑμᾶ 
νομίζει μόνους πολεμικῶς ἔχειν ὃ ᾿Ασσύριος πρὶ 

! 

) 

- τιν 

1 τι οὐη. ΡΖ. [[ τοὺς μὲν πολεμίους Ὦ. 9 ἢ αὐτοὺς Σ 
αὐτοὺς δὲ Π. 9 ἐνόμιξε μάλιστα εἰδέναι 1). [| εἰδέναι] ΚΣ Ἢ 
4 δεῖν Χ. ὅ οἴομαι Ὁ. [ἂν οἵα. Ὦ. [|| βουλευομένοις αὶ 
4 γὰρ ὑμῖν ἔτι μᾶλλον ἢ ἐμοὶ σκεπτέον ὃν Ὁ (πῃ αὶ 5. γν. ἔτι) 
ὑμῶν χ. 8 ἐπικρατήσῃ ΧΦ. 9 ἐπισφαλέντι οὐ ἐπιστροφή 
10 οὕτως α. [[ ἅμα πάντα χῇ, ἅπαντα Ὦ. 12 ἀσύμφορ 
εἶναι αὐτῷ ἡμᾶς μεγάλους εἶναι Ὁ. [αὑτῷ Ὁ. 18 ἐστρά 
Ὁσ. 14 καὶ ἀδικεῖσϑ'αι νομίζειν Ὁ. 1ὅ κατὰ ταὐτὰ Ὁ, 
τὰ αὐτὰ χα. 10 μέλλει ΧὈ Ε' (Οδπι.) (, μέλει ΑΗ. 17 αὗτι 
Ρ, [ισχυρῶς αὐτοῖς Ῥπιρ. [ὅποι χ, οπην Ῥιαρ (ἴπ Β' 
ΠΪΒῚ ὁ...). |{- τὸ μέλλον Ῥχζ, τὰ νῦν παρόντα ΡΟ δ 
ἀποβήσεται Πα. 18 γροϑὺ ἐνταῦϑα δά. δὴ οοἀᾷ. ῥτϑούος 
19 μονους νομιξει Ῥ, μόνους ἐνόμιξε Ὁ (ἐνόμιξε οὐΐδια δὴ 



ἢ 
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ἑαυτόν, ἢ ἐπίστασϑε καὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον; 

Ναὶ μὰ Δ᾽, ἔφη, ὃ Ὑρκάνιος, πολεμιώτατον μέν εἶσυν 
αὐτῷ Καδούσιοι, ἔϑνος πολύ τε καὶ ἄλκιμον: Σάκαι 
γε μὴν ὅμορον ἡμῖν, οὗ κακὰ πολλὰ πεπόνϑασιν ὑπὸ 

οὔ ᾿ἀσσυρίου. ἐπειρᾶτο γὰρ κἀκείνους ὥσπερ καὶ 
μᾶς καταστρέψασϑαι. Οὐκοῦν, ἔφη, οἴεσϑε νῦν αὐ- 

τοὺς ἀμφοτέρους ἡδέως ἂν ἐπιβῆναι μεϑ᾽ ἡμῶν τῷ 
ἡσσυρίῳ; ἔφασαν καὶ σφόδρ᾽ ἄν, εἴ πή γε δύναιντο 

υμμεῖξαι. Τί δ᾽, ἔφη, ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ συμμεῖξαι; 

σσύριοι, ἔφασαν, τὸ αὐτὸ ἔϑνος δι᾽ οὗπερ νυνὶ 
τορεύῃ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὃ Κῦρος, Τί γάρ, ἔφη, 
) Γωβρύα, οὐ σὺ τοῖ νεανίσχου τούτου ὃς νῦν εἰς 
ἣν βασιλείαν καϑέστηκεν ὑπερηφανίαν πολλήν τινα 

οὔ τρόπου κατηγόρεις; Τοιαῦτα γάρ, οἶμαι, ἔφη ὃ 
Ὠβρύας, ἔπαϑον ὑπ’ αὐτοῦ. Πότερα δῆτα, ἔφη ὃ 
ζῦρος, εἷς σὲ μόνον τοιοῦτος ἐγένετο ἢ καὶ εἷς ἄλλους 

νάς; Νὴ 4, ἔφη ὁ Γωβρύας, καὶ εἰς ἄλλους γε 
ολλούς᾽ ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀσϑενοῦντας οἷα ὕβριξε τί 

εἴ λέγειν; ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέρου ἢ ἐγὼ 

ν, καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντα ὥσπερ τὸν ἐμόν, συμ- 

ἕνοντα παρ᾽ ἑαυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ὡς μέν τινες 

ασαν, ὅτι ἡ παλλακὶς αὐτοῦ ἐπήνεσεν αὐτὸν ὡς 

1 τινὰ οἵω. ἢ. ὃ πολύ τε] καὶ μάλα πολὺ ἢ. 4 μὴν οπι. 
. [Π πολλὰ κακὰ Ὁ. 6 οἴεσϑε ἔφη Ὁ. || οἴεσϑε νῦν χΧὮ, οἴεσϑ᾽ 
νῦν 2. 7 μεϑ' ἡμῶν) σὺν ἡμῖν γε Ὁ. 8 σφόδρ᾽ ἂν ζ, 
δρα ΧΙ. ||. γε οἴχῃ. 1). 9. ροβὺ μέσῳ δαή. ἔφη ἢ. 10 νῦν 1). 

᾿ τινὰ πολλὴν 6. 14 κατηγόρεις οοα. Ρεῖτοδο., κατηγορεῖς 
Ὁ. {Π| οἶμαι οὔ. χ.0 1 ἃ ἔπαϑον ταγβιβ ἱποὶριὺ Ε' 0]. ὅτ. ἢ 
α] δ᾽ γ. [[| ἔφη οἱι. Ζ:. 10 τοιοῦτος ἐγένετο ρΡοβὺ τινὰς 

Ῥ. χ. [| ἄλλον τινὰ γ. 18 πολλοὺς οτι. ΧΑΉ:ε. [[ ὑβρίζει 
᾿. 20 ἐκείνου] ἐκεῖνον Ῥαῃξαχίαθβ. ἕτερον αρτ. ᾿ ὄντα 
α. ᾿ὶ, || συμπίνων Ε' 2. [[πρίος) Ρ. 99 παλλακὶς Ρτρ αὖ 
ἃ, γ., παλλακή οδὐ. [[ αὐτοῦ «αὖ αὐτὸν οι. Ρ. 

οι 
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"λέγειν ὦ γωβρύα ΧΖ. ΓΙ! 

999 [18Β. Υ. ΟΘΑΡ. Π. 

καλὸς εἴη καὶ ἐμακάρισε τὴν μέλλουσαν αὐτῷ γυναῖκα 

ἔσεσθαι ὡς δ᾽ αὐτὸς νῦν λέγει, ὅτι ἐπείρασεν αὐτοῦ 
τὴν παλλακίδα. καὶ νῦν οὗτος εὐνοῦχος μέν ἐστι, τὴν 

ὁ᾽ ἀρχὴν ἔχει, ἐπεὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν. Οὐκ: 

οὔν, ἔφη, οἴει ἂν καὶ τοῦτον ἡμᾶς ἡδέως ἰδεῖν, εἰ 
οἴοιτο ἑαυτῷ βοηϑοὺς ἂν γενέσϑαι; Εὖ μὲν οὖν οἶδα, 
ἔφη ὃ Γωβρύας" ἀλλ᾽ ἰδεῖν τοι αὐτὸν χαλεπόν ἐστιν; 

ὦ Κῦρε. Πῶς; ἔφη ὁ Κῦρος. Ὅτι εἰ μέλλει τις ἐκείνᾳ 

συμμείξειν, παρ᾽ αὐτὴν δεῖ Βαβυλῶνα παριέναι. ΤΙ 

οὖν, ἔφη, τοῦτο χαλεπόν. Ὅτι νὴ 41, ἔφη ὃ Γωώ, 

βρύας, οἶδα ἐξελθοῦσαν «ἂν» δύναμιν ἐξ αὐτῆς 

πολλαπλασίαν ἧς σὺ ἔχεις νῦν εὖ δ᾽ ἴσϑι ὅτι καὶ δι, 

αὐτὸ τοῦτο ἧττόν δον νῦν ἢ τὸ πρότερον ᾿4σσύριοι 

καὶ τὰ ὅπλα ἀποφέρουσι καὶ τοὺς ἵππους ἀπάγουσιν: 

ὅτι τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη ἔδοξεν εἷναι ἡ σὴ δύ- 
ναμις᾽ καὶ ὁ λόγος οὗτος πολὺς ἤδη ἔσπαρται" δοκεῖ 
δέ μοι, ἔφη, βέλτιον εἶναι φυλαττομένους πορεύεσϑα 

Καὶ ὁ Κῦρος ἀκούσας τοῦ Γωβρύα τοιαῦτα τοιάδε: 
πρὸς αὐτὸν ἔλεξε. Καλῶς μοι δοκεῖς, ὦ Γωβρο 
λέγειν, κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖ: 

1 τὴν μέλλουσαν... 3 ἐπείρασεν οτα. 6. [τὴν γυναῖκα 
μέλλουσαν αὐτοῦ ἔσεσϑαι Ἐ' (αὐτοῦ οὐϊδτα 7). 2 αὐτὸς Υ͂ 
(4αϊ μοϑὺ νῦν ὑτϑῃβρ.) ὦ. 9. παλλακήν 0. ὅ ἔφη οἵη. ΒΡ. 
ἡμᾶς ἡδέως ἰδεῖν Ὁ ε, ἡμᾶς ἰδεῖν ἡδέως 7, ἡδέως ἡμᾶς ἰδεῖν 1 
Ὁ αὐτῷ γ, ἑαυτοῦ Οἶε, αὑτοῦ Εἰ ροϑὺ ἂν. ᾿ οἶδα ἔφη 2» ἔφ 
οἶδα ἐοῦ. || οἶδα ΟΠ... δ. 8 μέλλοι ἘΠ. 9 συμμίξειν ᾿ 
συμμίξαι ἘΠ αὐτὴν δεῖ βαβυλῶνα παρεῖναι Υ 10 ὁ ΟΠ. ἢ 
11 {ὰν» ϑομδξεον. [[| ἐξ αὐτῆς] αὐτόϑεν Υ. 12 ἧς... νῦν] ἢ δ 
νῦν ἔχεις γ. || ὅτι] ἔφη Ζ. ] καὶ δι’ αὐτὸ τοῦτο] διὰ ταῦτα ἡ 
13 καὶ ἧττον χῶ, .} τὸ πρότερον] πρῶτον οἱ Υ. 1ὅ αὐτῶν. 
αὐτὴν σ. }} εἶναι οτὰα. ΧὮ. [| σὴ οἱ. Υ. 16 οὗτος ὁ λόγος Υ 
17 δὲ] δὴ ΑΗ. || φυλαττομένω α. 19 ροβὺ δοκεῖς 844. ἔφη Ε΄. 
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θαι. ἔγωγ᾽ οὖν σχοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφα- 

στέραν οὐδεμίαν πορείαν ἡμῖν τῆς πρὸς αὐτὴν Βα- 

υλῶνα εἶναι. εἰ ἐκεῖ τῶν πολεμίων ἐστὶ τὸ κράτιστον. 
ολλοὶ μὲν γάρ εἶσιν, ὡς σὺ φής εἰ δὲ ϑαρρήσουσι, 
τὺ δεινοὶ ἡμῖν, ὡς ἐγώ φημι, ἔσονται. μὴ ὁρῶντες ὧν 

ἣν οὖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς εἶναι διὰ τὸ 

οβεῖσϑαι ἐκείνους, σάφ᾽ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι τοῦ μὲν 
βου ἀπαλλάξονται ὃς αὐτοῖς ἐγένετο, ϑάρρος δ᾽ ἐμ- 

ὕύσεται ἀντὶ τούτου τοσούτῳ μεῖζον ὅσῳ ἂν πλείονα 
όνον ἡμᾶς μὴ ὁρῶσιν" ἂν δὲ ἤδη ἴωμεν ἐπ᾽ αὐτούς, 10 

λλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι κλαίοντας τοὺς ἀπο- 
όντας ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι τραύματα ἐπιδε- 

μένους ἃ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἔλαβον, πάντας δ᾽ ἔτι 
ἐνημένους τῆς μὲν τοῦδε τοῦ στρατεύματος τόλμης. 

ς δ᾽ αὑτῶν φυγῆς τὸ καὶ συμφορᾶς. εὖ δ᾽ ἴσϑι, δ. 
ἢ, ὦ Γωβρύα, [ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς,] οἱ πολλοὶ ἄν- 
᾿ῶποι, ὅταν μὲν ϑαρρῶσιν, ἀνυπόστατον τὸ φρόνημα 

θέχονται" ὅταν δὲ δείσωσιν, ὅσῳ ἂν πλείους ὧσι, 
σούτῳ μείζω καὶ ἐκπεπληγμένον μᾶλλον τὸν φόβον 

τηνται. ἐκ πολλῶν μὲν γὰρ καὶ κακῶν λόγων 

ξημένος αὐτοῖς πάρεστιν, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ πονη- 
ν σχημάτων, ἐκ πολλῶν δὲ χαὶ δυσϑύμων τὲ καὶ 

ἐγὼ “. [ ἀσφαλέστερον ἂν χ. 3. οὐδεμίαν οτα. Εἰ. || τῆς] 

ἕνετο χυύ. [ ἐμφύεται χα 9 τόσῳ γ. [10 ἢν γ. 18 ἐλάμ- 
α. 14 τοῦδε μὲν τοῦ γ. 1ὅ αὑτῶν 1), αὐτῶν οϑὐ. 

ἴθ᾽ Εἰ, 'ἰπ αὰὸ αὐτῆς. [6 ὦ γωβρύα ἔφη Ὁ, ἔφη οἱ. γ. ἢ} 
καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς 46]. Βομῃμποίάον, εἶναι καὶ τοῦτο ἤδη ὡς γα. 
ϑαρρήσωσιν γ. 19 μείξω] μεῖξον χ ΒΕ. 21 ηὐξημένος] 
ὄμενος 2. 22) σχημάτων 'ΟῸΡ δὰ Τιοπρὶπ. Ρ. 480, χρη- 

ὃν γα, γρωμάτων χῷ (β6ἃ (ὁ οοτγ.). 

ἀ! 



984 δ.  ΟΑΡ Σ 

ἐξεστηκότων προσώπων ἥϑροισται. ὥσϑ'᾽ ὑπὸ το 
μεγέϑους οὐ ῥᾷάδιον αὐτόν ἔστιν οὔτε λόγοις κατασβέ 

σαι οὔτε προσάγοντα πολεμίοις μένος ἐμβαλεῖν οὔτ, 

ἀπάγοντα ἀναϑρέψαν τὸ φρόνημα, ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλλοι 

5 αὐτοῖς παρακελεύῃ ϑαρρεῖν, τοσούτῳ ἐν δεινοτέροι 
8ῦ ἡγοῦνται εἶναι. ἐκεῖνο μέντοι νὴ 4 ᾿, ἔφη, σκεψώμεϑι 

ἀκριβῶς ὅπως ἔχει. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε α 
νῖκαν ἔσονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις ὁπότεροι ἃ 
πλείονα ὄχλον ἀπαριϑμήσωσιν, ὀρθῶς καὶ σὺ φοβ' 

10 περὶ ἡμῶν καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐόμεν᾽ ὁ 

μέντοι ὥσπερ πρόσϑεν διὰ τοὺς εὖ μαχομένους δὶ 
καὶ νῦν αἱ μάχαι κρίνονται, ϑαρρῶν οὐδὲν ἂν σφο 

λείης᾽ πολὺ μὲν γὰρ σὺν τοῖς ϑεοῖς πλείονας εὑρήσει 

παρ᾽ ἡμῖν τοὺς ϑέλοντας μάχεσϑαν ἢ παρ᾽ ἐκείνοιϊ 

86 ὡς δ᾽ ἔτι μᾶλλον ϑαρρῇς, καὶ τόδε κατανόησον᾽ « 

μὲν γὰρ πολέμιον πολὺ μὲν ἐλάττονές εἶσι νῦν ἢ πρὶ 
ἡττηϑῆνανι ὑφ᾽ ἡμῶν, πολὺ δ᾽ ἐλάττονες ἢ ὅτε ἀπ 
ἔδρασαν ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ καὶ μείξονες νῦν, ἐπεὶ νὶ 

νικήκαμεν, καὶ ἰσχυρότεροι, ἐπεὶ ὑμεῖς ἡμῖν προὶ 
20 γεγένησϑε᾽ μὴ γὰρ ἔτι ἀτίμαξε μηδὲ τοὺς σούς, ἐπ᾿ 

σὺν ἡμῖν εἶσι᾿ σὺν γὰρ τοῖς νικῶσι, σάφ᾽ ἴσϑι, 
87 Γωβρύα, ϑαρροῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθοι ἕπονται. κ᾿ 

1 ἡϑροισται] εἶϑ᾽ Ὁ. 2 ἀποσβέσαι Ἐᾳ. 4 ἀπάγοντα 
ἀπαγαγόντα χα. || ἀνατρέψαι Ε΄. ὅ αὐτοῖς] αὐτὸς γ. [| ϑαρθὶ 
παρακελεύῃ γκ. ᾿ τόσῳ γ. 10 δεινῷ γ. 12 αἱ μάχαι οἵα. Χ 
σφάλοιο γΥ. 18 μὲν οτῃ. 2. [| τοῖς οτη. γΥ. [παρ᾽ ἡμῖν πλείο 
εὑρήσεις Υ. 1 ϑαρρήσεις 2, ϑαρσήσῃς Ἐ. 10 νῦν οἵ. 
17 πολὺ δὲ μᾶλλον γ. ἢ οἷ ζΖ. 18 νῦν καὶ μείξονες α 
Ροβὺ μείζονες νῦν δα. ἢ πρὺὶν χα. [| ἐνικήσαμεν γ. 19 ἰσχύι 
2.}} Ῥοβὺ ἰσχυρότεροι δα. ἐπεὶ εὐτυχήκαμεν καὶ πλείονες δὲ Χ' 
προσγεγένησϑε Εἰ, προσεγένεσϑε οοὖ, 20 ἔτι οἴη. γ. 216Ὁ 
σὺν] νῦν Χ. 22 μὴ οτη. Υ. 
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ἰανϑανέτω δέ σε μηδὲ τοῦτο, ἔφη, ὅτι ἔξεστι μὲν 

τοῖς πολεμίοις καὶ νῦν ἰδεῖν ἡμᾶς" γοργότεροι δέ, 

᾽άφ᾽ ἴσϑι, οὐδαμῶς ἂν φανείημεν αὐτοῖς ἢ ἰόντες ἐπ᾽ 
ἰχείνους. ὡς οὖν ἐμοῦ ταῦτα γιγνώσκοντος ἄγε ἡμᾶς 

ν εὐϑὺ [ἐπὶ] Βαβυλῶνος. 

Οὕτω" μὲν δὴ πορευόμενοι τεταρταῖοι πρὸς τοῖς 

Ἰρέοις τῆς Γωβρύα χώρας ἐγένοντο. ὡς δὲ ἐν τῇ πο- 

μίᾳ ἦν, κατέστησε λαβὼν ἔν τάξει μεϑ᾽ ἑαυτοῦ τούς 
8 πεζοὺς καὶ τῶν ἱππέων ὅσους ἐδόκει καλῶς αὐτῷ 
χειν᾽ τοὺς δ᾽ ἄλλους ἱππεῖς ἀφῆκε καταϑεῖν, καὶ ἐκέ- 
ευόε τοὺς μὲν ὅπλα ἔχοντας κχατακαίνειν, τοὺς δ᾽ 

λλους καὶ πρόβατα ὅσα ἂν λάβωσι πρὸς αὑτὸν ἄγειν. 

κέλευσε δὲ καὶ τοὺς Πέρσας συγκαταϑεῖν" καὶ ἧκον 

ολλοὺ μὲν αὐτῶν κατακεκυλισμένοι ἀπὸ τῶν ἵππων, 
ολλοὶ δὲ καὶ λείαν πλείστην ἄγοντες. ὡς δὲ παρῆν 

λεία, συγκαλέσας τούς τε τῶν Μήδων ἄρχοντας καὶ 

Ὑρχανίων καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν ὧδε. 
νδρες φίλοι, ἐξένισεν ἡμᾶς ἅπαντας πολλοῖς ἀγαϑοῖς 

Ὠβρύας. εἰ οὖν, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς ἐξελόντες τὰ νομι- 
μδνα καὶ τῇ στρατιᾷ τὰ ἱκανὰ τὴν ἄλλην τούτῳ 
οίημδν λείαν, ἄρ᾽ ἄν, ἔφη, καλὸν ποιήσαιμεν τῷ εὐ- 
ς φανεροὶ εἷναι ὅτι καὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας πειρώ- 

γ2. [} δόντες χ.0. 21 ἄρ᾽ γ, ἄρα α, ἄρα χΧΑΗ. [|| τῷ] τοῦ 
ὦ φανεροὺς ΧΩ. 
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μεϑα νικᾶν εὖ ποιοῦντες; ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἤκουσαν, πάν- δΞ-- 

τες μὲν ἐπήνουν, πάντες δ᾽ ἐνεκωμίαζον" εἷς δὲ καὶ 
ἔλεξεν ὧδε' Πάνυ, ἔφη, ὦ Κῦρε, τοῦτο ποιήσωμεν" 

καὶ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὁ Γωβρύας πτωχούς τινας 

ἡμᾶς νομίξειν, ὅτι οὐ δαρεικῶν μεστοὶ ἥκομεν οὐδὲ 
ἐκ χρυσῶν φιαλῶν πίνομεν᾽ εἰ δὲ τοῦτο ποῖήσομεν, 
γνοίη ἄν, ἔφη, ὅτι ἔστιν ἐλευϑερίους εἶναι καὶ ἄνευ 

χρυσοῦ. 4γε δή, ἔφη, τὰ τῶν ϑεῶν ἀποδόντες τοῖς 

μάγοις καὶ ὅσα τῇ στρατιᾷ ἱκανὰ ἐξελόντες τἄλλα κα- 

λέσαντες τὸν Γωβρύαν δότε αὐτῷ οὕτω δὴ λαβόντες 
ἐκεῖνοι ὅσα ἔδει τἄλλα ἔδοσαν τῷ Γωβρύᾳ. 
Ἔκ τούτου δὴ ἤει πρὸς Βαβυλῶνα παραταξάμενος 

ὥσπερ ὅτε ἡ μάχη ἦν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντεξῇσαν οἱ 
᾿Δσσύριοι, ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προδελά- 

ὅαντα εἰπεῖν ὅτι εἰ βούλεται ἐξιὼν ὃ βασιλεὺς ὑπὲρ, 

τῆς χώρας μάχεσϑαι, κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ μάχοιτο" 

εἰ δὲ μὴ ἀμυνεῖ τῇ χώρᾳ, ὅτι ἀνάγκη τοῖς κρατοῦδι 
πείϑεσϑαι. ὁ μὲν δὴ Γωβρύας προσελάσας ἔνϑα ἀσφα- 
λὲς ἦν ταῦτα εἶπεν, ὃ ὁ᾽ αὐτῷ ἐξέπεμψεν ἀποκρινού- 

μενον τοιάδε᾽' Ζεσπότης ὃ δὸς λέγει, ὦ Γωβρύα, Οὐχ 

το. 

2 καὶ Ὅτη. (. 8. πάνυ] παντί(ως) Ρ, πάντες Ε΄. [[( ποιήσομεν Ὁ. 
4 ἔμοιγε" γ, μοι οτὴη. Ρ. [[| ἔφη δοκεῖ Ρ() Ε΄. ὅ ἐνόμιξεν ἡμᾶς Ἐ᾿ 
6 φιαλων πιν Ῥ, φιαλῶν ἐπίνομεν γ, πίνομεν φιαλῶν οθὗ, ̓ 
ποιήσομεν ΧΑΉ ΡΙ, ποιήσωμεν ἈΉοοΥ., ποιήσαιμεν γα. 7 ἔφη 
Ρ 5. ν. [[| ἔστιν Ῥοβὺ χρυσοῦ (-ίου γ) ΡΥ. [| ελευϑεροις Ρ, (ελεῦ- 
ϑεὴηρους Ρτηρ, ἐλεύϑερος Ζ. 8 ἄγε] ἴτε ῬΥ. 9 ἱκανὰ ἐξ- 
ἑλόντες ΡΥ, ἐξελόντες ἱκανὰ χα. [[ τὰ ἄλλα γ. [[ κελεύσαντες Χ, 
{ Αι αντες Ῥ. 10 δότε αὐτῷ ... 14 γωβρύαν οτα. Χ. 
11 τὰ ἄλλα γ. 12 ἤει Ῥιηρῷ, ἄγεν Ῥγρ. [[δηΐθ βαβυλῶνα 
δα. αὐτὴν ΡΥ, την Ῥιῃρ. 14 ἐκέλευσεν ὃ κῦρος ΡΥ, καὶ ὁ 
κῦρος ἐκέλευσε 2. 1ὅ ὁ βασιλεὺς ἐξιὼν ΧΖ. 17 ὅτι οἵη. 
Ηρυ. 18 προσελάσας Υ. προσήλασεν 4, ἤλασεν χ. 19 εἶπεν Υ, 
εἰπεῖν χα. ᾿ αὐτὸν χ. ᾿ ἐξέπεμψεν γ, ἔπεμψεν ΣΧ, ἔπεμπεν 2. 
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ὅτι ἀπέχτεινά σου τὸν ὑὸν μεταμέλει μοι, ἀλλ᾽ ὅτι 

οὐ καὶ σὲ προσαπέχτεινα. μάχεσϑαι δὲ ἂν βούληδσϑε, 
ἥχετε εἷς τριακοστὴν ἡμέραν᾽ νῦν δ᾽ οὔπω ἡμῖν δχολή᾽ 

ἔτι γὰρ παρασχευαζόμεϑα. ὁ δὲ Γωβρύας εἶπεν, ἴ 
᾿Δλλὰ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μεταμέλεια δῆλον 6 

γὰρ ὅτι ἀνιῶ σέ τι, ἐξ οὗ αὕτη σε ἣ μεταμέλεια ἔχει. 
Ὁ μὲν δὴ Γωβρύας ἀπήγγειλε τὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου᾽ 8 

ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας ταῦτα ἀπήγαγε τὸ στράτευμα" 
αὶ καλέσας τὸν Γωβρύαν Εἶπέ μοι, ἔφη, οὐκ ἔλεγες 

μέντοι σὺ ὅτι τὸν ἐχτμηϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου οἴει τὸ 

ἂν σὺν ἡμῖν γενέσϑαι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, δοκῶ εἰδέ- 

αν πολλὰ γὰρ δὴ ἔγωγε κἀκεῖνος ἐπαρρησιασάμεϑα 

πρὸς ἀλλήλους. Ὁπότε τοίνυν σοι δοκεῖ, ζέφη,» καλῶς 9 
ἔχειν, πρόσιϑι πρὸς αὐτόν᾽ χαὶ πρῶτον μὲν οὕτω 
οὖδι ὅπως ἂν αὐτοὶ ὅ,τι ἂν λέγῃ εἰδῆτε᾽ ἐπειδὰν δὲ 165 

συγγένῃ αὐτῷ, ἐὰν γνῷς αὐτὸν φίλον ἡμῖν βουλόμενον 

ἵναι, τοῦτο δεῖ μηχανᾶσϑαι ὅπως λάϑῃ φίλος ὧν ἡμῖν" 
γὔτε γὰρ ἂν φίλους τις ποιήσειεν ἄλλως πῶς πλείω 

1 μεταμελεῖ ΔῊ, 2 δ᾽ ἂν Υ, δὲ ἐὰν οοὗ. [} βούλοισϑε Ἐ. 
ἡμῖν οὔπω γ. 4 δὲ Υγῆριυ, μὲν ἃ, μὲν δὴ ΧΑΉΡΟΥ. | εἶπεν] 

φη Χ. ὅ λήξει Ἰ΄ 6 σέ τι ΒΑΗ, σε ἔτι Οὐ, σ᾽ ἕτι αὐ, σε 
γὼ γ. δε Ῥοβὺ μεταμέλεια ὑγδῃβρ. Ῥ. 7 ̓ ἀπήγγελλε ᾿᾽ 
ἀκούσας οἵα. χΧ. 10 οἶδλ] ἢ 5.:ὄ γὺ δα. Ῥ. 11 δοκῶ εἶναι 

510}) ἔφη Ρ, δ. δι εἰδέναι Ῥ οθὗ. 19 δὴ ῬχΩ, ἤδη 
ὁπότ᾽ οὖν καλῶς σοι δοκεῖ ἔχειν Υ, σοι (καλῶς δο)κει ἊΝ Ι 

ἔφη ΘρῸ. 14 πρόσίπρο- Χ χ)ϑ πρὸς αὐτὸν ΥΧ, πίροσιϑι 
009) αὐτὸν Ῥ, πρὸς αὐτὸν μὴν κατ ε ἢ ὅπως ἂν αὐτοὶ ὅτι ἂν 
ἔγῃ εἰδῆτε ΡΥ, (564 ἂν. εν συγγένῃ αὐτῷ ἴπ τηᾶτρ Ἐ), ὅπως ἂν 
ὗτος λέγῃ Χ, ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ ἤδη γε α (ὅτι ἂν ἴῃ ΤΠ ΤΡ. 6), 
υτὴου αν Ριηρ ὅπως ἂν αὐτοὶ λάϑρᾳ συνῆτε Μαγοίαβ, ὕπως 
ἵν λέγῃ αὐτοὶ εἰδῆτε νὰ ἀρ τηναὶ ὅπως αὐτοὶ ἃν λέγῃ εἰδείητε 
ΔΌΡΡΘ. 10 ἐὰν μὲν γ. [φίλον ἡμῖν Ῥα, φίλον ἡμῶν γ. ἢ 
ναι βουλομ)ενον Ἐ Ἢ τοῦτο δεῖ σ΄, τοῦτο ᾿ δὴ ΧΑΗ, (τουτο 
ἘΠ δὴ Ῥ, τοῦτ᾽ ἤδη γ. 18 πως οὗ 1 ν. 288 ἀγαϑὰ ὁπ. Β.. Ι 
λείω Ῥχῳ, πλεῖστα Υ. 
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““.» ἀγαϑὰ ἐν πολέμῳ ἢ πολέμιος δοκῶν εἶναι οὔτ᾽ ἂν 
ἐχϑροὺς πλείω τις βλάψειεν ἄλλως πὼς ἢ φίλος δοχῶ" 
εἶναι. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἶδ᾽ ὅτι κἂν πρίαιτ' 
Γαδάτας τὸ μέγα τι ποιῆσαι κακὸν τὸν νῦν βασιλέ 

᾿Ασσυρίων. ἀλλ᾽ ὅ,τι ἂν δύναιτο, τοῦτο καὶ ἡμᾶς δὲ 

σκοπεῖν. 4ἐγε δή μοι, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰς τὸ φρούριο 

τὸ πρὸ τῆς χώρας, ὅ φατε Ὑρκανίοις τε καὶ Σάκαι 

ἐπιτετειχίσϑαι τῇδε τῇ χώρᾳ πρόβολον εἶναι τὸ 
πολέμου, ἀρ᾽ ἄν, ἔφη, οἴει ὑπὸ τοῦ φρουράρχου παρ 
εϑῆναι τὸν εὐνοῦχον ἐλθόντα σὺν δυνάμει; Σιαφᾶ 

γ᾽, ἔφη ὁ Γωβρύας, εἴπερ ἀνύποπτος ὥν, ὥσπερ 

ἐστιν, ἀφίκοιτο πρὸς αὐτόν. Οὐκοῦν, ἔφη, ἀνύποπτο 
ἂν εἴη, εἰ προσβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρία αὐτοὶ 

ὡς λαβεῖν βουλόμενος, ἀπομάχοιτο δὲ ἐκεῖνος ἀν 

κράτος" καὶ λάβοιμι μὲν αὐτοῦ τι ἐγώ, ἀντιλάβοι ὃ 

κἀκεῖνος ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέλους πεμπί 

μένους ὑπ᾽ ἐμοῦ πρὸς τούτους οὕς φατὲ πολεμίους τὶ 

᾿Δσσυρίῳ εἶναι" καὶ οἱ μὲν ληφϑέντες λέγοιεν ὅτι ἐπ᾽ 
στράτευμα ἔρχονται [καὶ κλίμακας ὡς ἐπὶ τὸ φρούριο 

ἄξοντες}, ὁ δ᾽ εὐνοῦχος ἀκούδας προσποιήδαιτο πρί 

1 γοϑὺ οὔτ᾽ Δἀα. ἄλλως πως Ἐ. 2 πλείω οἵα. χΖ. ὃ {ποῖ 
λοῦ Ηϊομαγάβ. ὅ καὶ ἡμᾶς δεῖ (δὴ Ε΄, Βρα ἴῃ ΤηδΙρΊπθ, αὖ ( 
δοκεῖ γ, δεῖ καὶ ἡμᾶς οϑύ. 6 εἰς τοῦτο τὸ γΥ. 7 πρὸ οἵη, ᾿ 
8 τοῦ Ἃ6]. Ηϊγνβοῃὶρ οὗ. 8 28. 9 ἂν οἴω. γΥ. [[ οἶεν ἔφη γ.. 
ὑπὸ ἴῃ τηᾶγρ. α. 1Π ἀνύποπτος ... 12 ἔφη οἴη. χ. 18 πὸ 
βάλοιμι ἃ, προσβάλλοιμι Ὁ. [μὲν οἱ. Υ. 1ὅ μὲν] δὲ 2. 
αὐτοῦ οπι. χ. || ἐγώ τι χ. [| ἀντιλάβῃ 10, (αντ)ιλί(αβοι) Ῥ, ἀντ 
λάβοιτο Ῥταρ Ἐ.. 16 ργίυβ ἢ χ, ἢ καὶ Ρζώ, τι (τε Ὠ) καὶ Ι 
19 στράτευμα χῷ, στρατεύματος Υ, στρα(τευ)ματε (86α α Β80}ι 
Ε) Ῥ, στρατε(υματος ) οὐ στρατευμὰα γε Ῥιηρ. [[ἔ ερχονται ἢ 
ἀπέρχονται χα, ἔρχεται γ. [} [καὶ . .. ἄξοντες] θρο, καὶ κλίμακε 
46]. Ηἰτβομῖρ. {ὡς ἐπὶ ὈΙπᾶ., ὡς ὑπο Ῥ, ὡς χα, ὡσπερεῖ Ὁ᾽ 
ὥσπερ Ἐ. 20 ἄξοντες Οὐ, 8ρα ξ΄ ΒΆΡΕΙ α ΡοΟΒ. [| προσ(πονησαι 
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γγεῖλαι βουλόμενος ταῦτα παρεῖναι. καὶ ὁ Γωβρύας 18 

πεν ὅτι οὕτω μὲν γιγνομένων σαφῶς παρείη ἂν 
τόν, καὶ δέοιτό γ᾽ ἂν αὐτοῦ μένειν ἕως ἀπέλϑοις. 

ὑκοῦν, ἔφη ὃ Κῦρος, εἴ γε ἅπαξ εἰσέλϑοι, δύναιτ᾽ 
, ἡμῖν ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον; Εἰκὸς γοῦν, 14 

γῃ ὃ Γωβρύας, τὰ μὲν ἔνδον ἐκείνου συμπαραόκευ- 

Ὄντος, τὰ δ᾽ ἔξωϑεν σοῦ ἰσχυρότερα προσάγοντος. 

Ἐν» οὖν, ἔφη, καὶ πειρῶ ταῦτα διδάξας καὶ διαπρα- 
μενος παρεῖναι" πιστὰ δὲ αὐτῷ οὐκ ἂν μείξω οὔτ᾽ 

οἷς οὔτε δείξαις ὧν αὐτὸς σὺ τυγχάνεις παρ᾽ ἡμῶν το 

ἰηφώς. 

Ἔκ τούτου ᾧχετο μὲν ὃ Γωβρύας" ἄσμενος δὲ ἰδὼν 1 
τὸν ὁ εὐνοῦχος συνωμολόγει τε πάντα καὶ συν- 

τὸ ἃ ἔδει. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὃ Γωβρύας ὅτι 

ψντὰ δοκοίη ἰσχυρῶς τῷ εὐνούχῳ τὰ ἐπισταλέντα, ἔκ 15 
ύτου τῇ ὑστεραίᾳ προσέβαλε μὲν ὃ Κῦρος, ἀπεμά- 
ὁ δὲ ὁ Γαδάτας. ἦν δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὃ 
ἦρος, ὁποῖον ἔφη ὃ Γαδάτας. τῶν δὲ ἀγγέλων οὕς 16 

μψεὲν ὃ Κῦρος προειπὼν ἧ πορεύσοιντο, τοὺς μὲν 
σεν ὁ Γαδάτας διαφεύγειν [ὅπως ἄγοιεν τὰ στρα- 30 

αγγί(ειλαι) Ῥτηρ,, προσαγγεῖλαι γΥ. 1 ταῦτα ο. γ. 2) ὅτι 

ες γαδάτας Ομ. ΧΖ. 18 τοὺς δὲ ἀγγέλους χ. 19 προ- 
ὑψὲν χ, ἔφησε γ, (εφησὴε τσ. | (προειπωνὴ πορευ(εσϑιαι) 
Ὁ νἱὰ. ἢ] οἵ γε. [πορεύσονται Υ. 20 διαφυγεῖν ἢ. 
Ὡς... 1». 240 κομίξοιεν] Ῥαπίασιθβ, γμοϑδὺ πορεύσοιντο 
180. Μαυομδηΐ. || στρώματα χ, σταυρώματα ΝάΑΡεοΥ. 
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τεύματα καὶ τὰς κλίμακας κομίζοιεν" οὃς δ᾽ ἔλα, 

βασανίζων ἐναντίον πολλῶν, ὡς ἤκουσεν ἐφ᾽ 85 Εμ 
σαν πορεύεσϑαι, εὐθέως συσκευασάμενος ὡς ἐξαγ' 

λῶν τῆς νυχτὸς ἐπορεύετο. τέλος δὲ πιστευϑεὶδδ 

βοηϑὸς εἰσέρχεται εἷς τὸ φρούριον᾽ καὶ τέως ἡ 

συμπαρεσκεύαξεν ὅ,τι ἐδύνατο τῷ φρουράρχφ᾽ ἐπεὶ, 

ὁ Κῦρος ἦλϑε, καταλαμβάνει τὸ χωρίον συνδργι 
ποιησάμενος καὶ τοὺς παρὰ τοῦ Κύρου αἰχμαλώτο 

ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, εὐθὺς [Γαδάτας] ὁ εὐνοῦ 

τὰ ἔνδον καταστήσας ἐξῆλϑε πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ 

νόμῳ προσκυνήσας εἶπε, Χαῖρε, ὦ Κῦρε. ᾿Δ4λλὰ πι 
ταῦτ᾽, ἔφη σὺ γάρ μὲ σὺν τοῖς ϑεοῖς οὐ κελεύ 
μόνον ἀλλὰ καὶ ἀναγκάξεις χαίρειν. εὖ γὰρ ἴσϑι, ἔι 
ὅτι ἐγὼ μέγα ποιοῦμαν φίλιον τοῦτο τὸ χωρίον τ 

ἐνθάδε συμμάχοις καταλείπων" σὲ δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδά 

ὁ ᾿Δσσύριος παῖδας μέν, ὡς ἔοικε, τὸ ποιεῖσϑαι 

λετο, οὐ μέντοι τό γε φίλους δύνασϑαι χτᾶσϑαι « 

ἐστέρησεν. ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι ὅτι ἡμᾶς τοιούτους τῷ ἔρ 
τούτῳ φίλους πεποίησαι, οἵ σοι, ἐὰν δυνώμεϑα, πέιι! 

1 ους ελαβε Ρ. 2 ἐνώπιον Χ. ᾿ Ῥοβὺ ὡς δά. δ᾽ Υ ( 
δὲ ο΄. ὃ συσκευασάμενος ΡΖ, συσχκεψάμενος Χ, συνε 
μένος γ. [ϊ εξαγγελῶν ῬΌΟΟΥ., ἐξαγγέλλων ΧΑΗΡ, ἐξαγγέλων 

τῆς τ ευϑειας (πι 8. Υ.) Ρ, πιστευϑείς οοὔ. ὁ παρεσκί(ευ 
Ρ (βθα συν 8. γ.), συμπαρεσχευάξετο χα. [ἐδύνατο ΡΥ, 
δύναιτο. 8 τοῦ κύρου Α6Ο, τῷ κύρῳ Χ, κύρῳ γ. 
οἵη. ἃ |[] ὁ γαδάτας Υ, 649]. ἤθαπο. {1 χαίροις Τ᾿ [| ὦ οπῖ. 
14 φίλιον ἄδιηθρ, φίλων Ὦ, φίλον οϑὐ. 1ὅ καταλείπων. 
Μαεά. δῦ, 19, καταλιπών ῬοΟοΥ. Χ2, καταλιπεῖν Ρ 8. γ. οὖ 
σὲ χ, σοῦ ΡΥ 2. 10 ποιεῖν γ. ἀφείλετο ΟΙηΏ. 1 δὴ 
χτα(σϑαι) δυνασϑίαι) Ῥ, φίλους κτᾶσϑαί σε δύνασϑαι Υ ( 
κτᾶσϑαι 6). 18 τοιούτους οἴη. οοαα., 564 ὨΦὈ. Ῥ (τοιοί 
Ῥτα ρ). 19 ἣν Ῥυ, οοὖ. ἐάν. |} πειδάσομεθῃι Ρ, πειρασώμ 
ΗΑ. 
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ἡμεϑα μὴ χείρους βοηϑοὶ παραστῆναι ἢ εἰ παῖδας 

γόνους ἐχτήσω. ὃ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν. ἐν δὲ τούτῳ 

Ὑρχάνιος ἄρτι ἠσθημένος τὸ γεγενημένον προσϑεῖ 

ὕ Κύρῳ καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ εἶπεν, Ὦ, μέγα 

γαϑὸν σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλήν μὲ τοῖς ϑεοῖς 

γιεῖς χάριν ὀφείλειν ὅτι σοί μὲ συνήγαγον. Ἴϑι νῦν, 
γῃ ὁ Κῦρος, καὶ λαβὼν τὸ χωρίον οὕπερ ἕνεκά μὲ 
'πάξῃ διατίϑει αὐτὸ οὕτως ὡς ἂν τῷ ὑμετέρῳ φύλῳ 

δίστου ἄξιον ἦ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις, μάλιστα 

, ἔφη, Γαδάτα τουτῳΐ, ὃς ἡμῖν αὐτὸ λαβὼν παρέδωκεν. 
Τί οὖν; ἔφη ὁ Ὑρχάνιος, ἐπειδὰν Καδούσιοι ἔλϑωσι 
ἃ Σάκαν καὶ οἱ ἐμοὶ πολῖται, καλέσωμεν καὶ τού- 

»ν, ἵνα κοινῇ βουλευσώμεϑα πάντες ὅσοις προσήκει 

ὕς ἂν συμφορώτατα χρῴμεϑα τῷ φρουρίῳ; ταῦτα 
ν οὕτω συνήνεσεν ὃ Κῦρος" ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον οἷς 

λὲ περὶ τοῦ φρουρίου, ἐβουλεύσαντο χοινῇ φυλάτ- 
"»ν οἷσπερ ἀγαϑὸν ἦν φίλιον ὄν, ὅπως αὐτοῖς μὲν 

όβολος εἴη πολέμου, τοῖς δ᾽ ᾿4σσυρίοις ἐπιτετειχισ- 

1 χείρους ῬΥ, χείρονες οθύ. 2 εχ(γογνους Ῥ, ἐγγόνους 
Ηρυ. || ἐκτήσω ὙΡιαρ. [| τοιαῦτα ΥΡ, ταῦτ᾽ οοὐ. [| ἔλεξεν 
8. ν. ἐκ δὲ τούτου Χ. ὦ τοῦ γεγενημένου ΥΡ 585. τ. || 
σϑείς 1), προσελϑυὼν Ε' (προσϑεῖ Ρ.. 4 τῷ δαὺ 56 6}8 
οἴη. ΡΊ, ὄὅ με] μὲν “«.. ὦ ποιεῖν χάριν ὀφείλεις χ. ΠΟ ἔσϑι 

. ἢ νῦν ΡΧΖΕ, τοίνυν Ὦ. 4 δ᾽ οὐεῚ Ε΄. 8 ἀσπάξει Ῥ. [!} 
ὦ ΑῊΪ᾿ " τῷ τε ὑμετέρῳ Εἰ. [ ἡμετέρῳ χ. φίλῳ «. 10 του- 
ϊτβομρ, τούτῳ οοαὰ. (Ρ). ᾿ αὐτό οἱ. γ. [[ παρέδωκεν Υ,, 
ρδδωκεν) αὐτὸ Ῥ, παραδίδωσι οθύ. 11 εἰ ἐπειδὰν ΗΑ οὐ 
αὖ νἱὰ. 12 καλέσαιμεν ΥΗ Υ(Ρ᾿) 19 τούτων Ῥαπηία- 
ΝΠ τ ρσοΣ τ: 9 41, 1δὅ. 8. ΟΥὉ 1 4. 3205. Υ ὅ, 1. ὙΠ 
ὅ, τοῦτον οοὐα. οὐ Ῥ.  βουλευσώμεϑα ΡΥ, συμβουλευσώμεϑα 

14 φρουρίῳ] χωίριωι) Ῥ. 1ὅ μὲν οὖν οὕτω χ ᾿᾿ καὶ 
ὅρος Υ. [10 ἔμελε Ηοοτ., ἔμελλε οοὐ. [17 φίλον α. |! ὄν 
. Ἐς || ἑαυτοῖς γ. [μὲν οι. . 18 εἴη] ἡ 6Η, ἦοι Α. " 
᾿ὺ ἐπιτετειχισμένον δα. εἴη Χῶ. 

ΧΘΔΟΡΆ,, Ιπϑὐϊϊ. Ογχὶ. ἘΠῚ. τηδίοχ. 10 



94. μένον. τούτων γενομένων πολὺ δὴ προϑυμότερον κχο 

ιο δούσιον καὶ οἱ Σάκαι τοῖς Ὑρκανίοις πολέμιοι ἦσαι 
2 ὅσον δὲ χρόνον ἐκαϑέξζετο ὁ Κῦρος ἀμφὶ τὴν “". 

δ 

5 τετρακισχιλίους, Σακῶν δὲ τοξόται εἷς μυρίους κι 

ἔϑιο 

949 τ. ἢ δ" 

πλείους καὶ Καδούσιοι συνεστρατεύοντο καὶ Σάχι 

καὶ Ὑρχάνιοι" καὶ συνελέγη ἐντεῦϑεν στράτευμα Κο 

δουσίων μὲν πελτασταὶ εἰς δισμυρίους καὶ ἱππεῖς εἰ ̓ 

ἱπποτοξόται εἰς δισχιλίους" καὶ ὙὝρχάνιοι δὲ πεξούς τ 

ὁπόσους ἐδύναντο προσεξέπεμψαν καὶ ἱππεῖς ἐξεπλη 

ρωσαν εἰς δισχιλίους" τὸ γὰρ πρόσϑεν καταλελειμμ 

νον ἦσαν πλείους οἴκοι αὐτοῖς ἱππεῖς, ὅτι καὶ οἱ Κο 

φρούριον οἰκονομίαν, τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία πολλι 

μὲν ἀπῆγον ἵππους, πολλοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλα, φοβοι 

μενον ἤδη πάντας τοὺς προσχώρους. ' 
Ἔχ δὲ τούτου προσέρχϑται τῷ Κύρῳ ὁ Γαδάτο 

καὶ λέγει ὅτι ἥκουσιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὁ ᾿Ασσύριοι 

ἐπεὶ πύϑοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου, χαλεπῶς « 

ἐνέγκοι καὶ συσχευάζοιτο ὡς ἐμβαλῶν ἐς τὴν ἕα 
χώραν. ἣν οὖν ἀφῇς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειρο, 

ϑείην διασῶσαι, τῶν δ᾽ ἄλλων μείων λόγος. καὶ 
Κῦρος εἶπεν, Ἣν οὖν ἴῃς νῦν, πότε ἔσῃ οἴκοι; 

1 τούτων γενομένων χϑ, ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο Ργ. 2 πλε 
ους καδουσίων Ῥ αὖ τἱά. γ. Ι; ἐστρατεύοντο ΡῬγ. ὧς Σάκαν ̓ 
αὖ νἱά. 8 ἐνταῦϑα γ(Ρ). 4 δισχιλίους ΧΏ, χιλίους ἷ-( 
(᾽ 8. ν, δι6:), δισμυρίους ΠΝ ὃ δὲ οἴ. ΣΧ, 7 ὅσους Υ. 
προσέπεμψαν ΟΛΉ, συνέπεμψαν. ΕΒ. [|| ἱππεῖς χα. [[ προσεπλῆρι 
σαν Υ. 9 αὐτῶν Υ. [] ὅτι Υ, ὅτε καὶ {| χοὶ ἴα, { 
οἵα. σχζ. [ Ὑρκανίοις Θ66Ὸ, ἀσσυρίοις οοαα. 12 οἰκοδομίαν, 
(86 Η 00. απ] 4610). Ι τῶν ἀσσυρίων Ροϑὺ τοῖς δαά, γ. || τᾶ 
κατ᾽ αὐτὰ χωρίων Χ 14 προχώρους Χ(Ρ). 16 ὁ οἱ. : 
11 πύϑοιτο τὰ] ἤκουσε Χ. 18 παρασκευάξοιτο Υ. ἐς Σ 
ἑαυτοῦ χᾷ, αὐτοῦ γ. 19 ἢν γ, ἐάν οοὗ. (αὖ 21). [| πειρῴμην ᾿ 
91 οὖν οπι. Χ. ! νῦν οἵα. 2. 
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Γαδάτας εἷπεν, Εἰς τρίτην δειπνήσω ἐν τῇ ἡμετέρᾳ. 
᾿χαὶ τὸν ᾿Δσσύριον, ἔφη, οἴει ἐκεῖ ἤδη καταλήψε- 
αι; Εὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα᾽ σπεύσει γὰρ ἕως ἔτι 
όσω δοκεῖς ἀπεῖναι. ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ποσταῖος 28 

τῷ στρατεύματι ἐκεῖσε ἀφικοίμην; πρὸς τοῦτο δὴ 5 

Γαδάτας λέγει, Πολὺ ἤδη, ὦ δέσποτα, ἔχεις τὸ 
ράτευμα καὶ οὐκ ἂν δύναιο μεῖον ἢ ἐν ἕξ ἢ ἑπτὰ 

ραις ἐλϑεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν οἴκησιν. Σὺ μὲν 

ψυν, ἔφη ὃ Κῦρος, ἄπιϑι ὡς τάχιστα᾽ ἐγὼ δ᾽ ὡς 
δυνατὸν ἦ πορεύσομαι. ὁ μὲν δὴ Γαδάτας ᾧχετο᾽ δὺ 
δὲ Κῦρος συνεκάλεσε πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν 

χων καὶ ἤδη πολλοί τε ἐδόκουν καὶ καλοὶ 

αϑοὶ παρεῖναι" ἐν οἷς δὴ λέγει ὃ Κῦρος ταῦτα. 
ἄνδρες σύμμαχοι, Γαδάτας διέπραξεν ἃ δοκεῖ πᾶσιν 80 

ἵν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτα πρὶν καὶ ὁτιοῦν ιτὉ 
ὃν ὑφ᾽ ἡμῶν παϑεῖν. νῦν δὲ ὁ ᾿Δσσύριος εἰς τὴν 

αν αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ὅτι ἅμα μὲν 

εἴσϑαι αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοκεῖ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ἅλα βεβλάφϑαι" ἅμα δὲ ἴσως κἀκεῖνο ἐννοεῖται ὡς 
οἱ μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν ὑπ᾽ ἐκείνου 30 
ὃν πείσονται, οἱ δὲ σὺν ἐκείνῳ ὄντες ὑφ᾽ ἡμῶν 
λοῦνται, ὅτι τάχιστα οὐδένα εἰκὸς σὺν αὐτῷ βου- 
εῦϑαι εἷναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες, καλόν τι ἄν μοι 81 

Ἢ 

ἤδη οτι. Ἐ'. ὃ ἕως ἔτι] ὅσῳ σὺ γρ. 4 πρόσω δοκεῖς 
ναι χα, δοκεῖς εἶναι “πρόσω Ε, πρόσω δοκεῖς ἱέναι Ὅσ. 
ν 2, σὺν Υ (Ὁ ἴπ τ88.), ἂν σὺν χ. 6 τὸ οἴω. χζ. 7 ἃ»] ἐὰν 
ἹΠ ἐν οἵη. ἢ. 18 δὴ καὶ ὁ κῦρος λέγει τάδε γ. 14 ἐδό- 

"16 ὑφ᾽ ἡμῶν ἀγαϑόν τ 17 ἐμβάλλειν Ὦ, ἐμβαλ- 
18 ὑπ᾿] ἀπ’ ΧΑΗ. 19 μέγα βεβλάφϑαι ὑπ᾽ ΠΝ γ. 

᾿ χη. Ὁ. [| καὶ ἐκεῖνο Εἰ, κἀκεῖνος Ζ, κἀκείνη Εἰ. 0 μὲν] 
21 πήσονται ΑΗ οοΥ. 8 ὅτι 46]. Ηατίχμδη. τὐνώνα 

ὡς τάχιστα Ὦ, τάχα “5. [] βούλεσϑαι γ. 

160" 
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δοκοῦμεν ποιῆσαι, εἰ προϑύμως Γαδάτᾳ βοηϑήσαιμι 

ἀνδρὶ εὐεργέτῃ καὶ ἅμα δίκαια ποιοῖμεν ἂν χάρ 
ἀποδιδόντες. ἀλλὰ μὴν καὶ σύμφορά γ᾽ ἄν, ὡς ἐμ 
δοχεῖ, πράξαιμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἰ γὰρ πᾶσι φαινοίμεξ 

τοὺς μὲν κακῶς ποιοῦντας νικᾶν πειρώμενοι β 

ποιοῦντες, τοὺς δ᾽ εὐεργέτας ἀγαϑοῖς ὑπερβαλλόμειϊ 

εἰκὸς ἐκ τῶν τοιούτων φίλους μὲν πολλοὺς ἧμ 

βούλεσϑαι γίγνεσθαι, ἐχϑρὸν δὲ μηδένα ἐπιϑυμε 
εἷναι" εἰ δὲ ἀμελῆσαι δόξαιμεν Γαδάτα, πρὸς τί 
ϑεῶν ποίοις λόγοις ἂν ἄλλον πείϑοιμεν χαρίξεσῇ 

τι ἡμῖν; πῶς δ᾽ ἂν τολμῷμεν ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπαινεῖ 

πῶς δ᾽ ἂν ἀντιβλέψαι τις ἡμῶν δύναιτο Γαδάτα," 
ἡττώμεϑ᾽ εὖ ποιοῦντος τοσοῦτοι ὄντες ἕνὸς ἀνδᾷ 

καὶ τούτου οὕτω διακειμένου; ὃ μὲν οὕτως εἷπεν" 

δὲ πάντες ἰσχυρῶς συνεπήνουν ταῦτα ποιεῖν. 
Ἴἅγε τοίνυν, ἔφη, ἐπεὶ καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ ταῦ' 

ἐπὶ μὲν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ὀχήμασι καταλίπωμεν ἔ) 
ὅτοι τοὺς μετ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδειοτάτους πορεύξδϑ' 

Γωβρύας δ᾽ ἡμῖν ἀρχέτω αὐτῶν καὶ ἡγείσϑω αὐτι 
καὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος καὶ τἄλλα ἱκανός" ἡμεῖφ᾽ 
ἔφη, καὶ ἵπποις τοῖς δυνατωτάτοις καὶ ἀνδράσι 1 

ρευώμεϑα, τὰ ἐπιτήδεια τριῶν ἡμερῶν λαβόντες" ὃ 

1 βοηϑήσομεν χΊ). 2 ποιοῦμεν χα. 9. ἐμοὶ δοκεῖ 
ἐμοὶ δοκῶ ΧΛΗ, ἐγὼ δοκῶ Υ. 4 πράττοιμεν Υ. Ι δηΐθ᾿ 
δα. μὲν ΗϊγβΟΒΙρσ. 6 εὐεργέτας ΧΕ, εὐεργετοῦντας οοὐ. 7 
πολλοὺς Υ. 10 λόγοις ἄλλους πείϑοι(ω Βὴμεν ἂνΥγ. 1 
ἂν ἡμῖν ἸῺΝ 12 ἂν οῃ. ΗΑ. ἢ ἡμῶν] ἡμᾶς χ. μΉὖΕ 
δα. αὐτοῦ γα. || τοσοίδε γ. [[ ὑφ᾽ ἑνὸς ΑΗ. 14 μὲν οὖν 
τῶς Υ. 1ὅ συνεπήνουν ἰσχυρῶς γ. 10 ἄγετε “. ||] ἐπείπ' 
11 ὀχήμασι γα, χρήμασι πολ ΕΠ. καταλείπωμεν Υ. 
τούτων Υ. ᾿ὶ ἐπιτηδειοτέρους ΒΕ. 19 αὐτοῖς] αὐτός Υ. 
ρευόμεϑα Ἐ' 
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ἂν χουφότερον συσκευασώμεϑα χαὶ εὐτελέστερον, 
σούτῳ ἥδιον τὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἀριστήσομέν τε 

, δειπνήσομεν καὶ καϑευδήσομεν. νῦν δ΄, ἔφη, πο- 

ὦμεϑα ὧδε" πρώτους μὲν ἄγε σύ, Χρυσάντα, τοὺς 
"ραχοφόρους, ἐπεὶ ὁμαλή τε χαὶ πλατεῖα ἡ ὁδός 
γί, τοὺς ταξιάρχους ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ἡ δὲ 
ις ἑχάστη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω ἁϑρόοι γὰρ ὄντες καὶ τά- 

τὰ καὶ ἀσφαλέστατα πορευοίμεϑ᾽ ἄν. τούτου δ᾽ 
. ἔφη, τοὺς ϑωρακοφόρους κελεύω ἡγεῖσϑαι ὅτι 

ὅτο βραδύτατόν ἔστι τοῦ στρατεύματος" τοῦ δὲ βρα- 

γτάτου ἡγουμένου ἀνάγκη ῥᾳδίως ἕπεσϑαι πάντα τὰ 

ττον ἰόντα᾽ ὅταν δὲ τὸ τάχιστον ἡγῆται ἐν νυκτί, 

ἐν ἐστι ϑαυμαστὸν καὶ διασπᾶσϑαι τὰ στρατεύματα" 

γὰρ προταχϑὲν ἀποδιδράσκει. ἐπὶ δὲ τούτοις, ἔφη, 
τάβαζξος τοὺς Περσῶν πελταστὰς καὶ τοξότας 

ἴτω" ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Ανδαμύας ὁ Μῆδος τὸ Μήδων 
ὄν" ἐπὶ δὲ τούτοις Ἔμβας τὸ ᾿Αρμενίων πεξόν᾽ ἐπὶ 

τούτοις ᾿“ρτούχας Ὑρκανίους" ἐπὶ δὲ τούτοις Θαμ- 

δας τὸ Σακῶν πεζόν. ἐπὶ δὲ τούτοις Ζ)ατάμας 

. συσχευαζώμεϑα Ε΄. 2). τόσῳ τὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἥδιον γ. 
Ὁ. 2.  πορευόμεϑα Ερτ ἃ. 4 πρώτους Ορτ() ΗἱτβοΒῖρ, 

τὸν ΟοοΥ. οοὐὺ. [ἄγε σύ ΧΟΑῊ, σὺ ἄγε Ἐ', σύγε ἄγε Ὦ, ἄγε 
᾿ ὦ χρυσάντα Ἰ΄. ὅ δηΐθ ἐπεὶ δα. ἄγε δὴ γ. [[ ἡ οἴῃ γ. 
ντὰς ἐν μετώπῳ Χ. 1 ἑκάστη σοι ἐφ᾽ Ἐ᾿. καὶ οἵη. γ. 

ἐν πορευοίμεϑα Υ. 9 κελεύω τοὺς ϑωρακοφόρους ΧΖ. 
θαρύτατον οὐ βαρυτάτου οοἀᾷ., οοΥτ. ΟοΡοὺ οὗ, Απ. ΥἹΙΙ 8, 81. 

ττὸν ἰόντα] ἐλάσσονα γῇ. 18 διασπᾶσϑαι ΕΘ, διεσπᾶ- 
. ΑΗ, διασπάσασϑαι χ]). 14 τὸ γὰρ προταϑὲν χ, τὰ γὰρ 

Ὁ ΕἾ ἀποσπασϑέντα γα. ᾿ τούτω Ερι. 1 ἀρταβάτας Ἐ, 
βας Ὦ. 16 ἀνδραμύας ΟἸ“, ἀνδραμάς Ὁ. 17 πεζόν] 
κόν (Ὀ18 οὐ 19) οοαα.}} ρυῖπβ ἐπὶ... ἀρμενίων πεξὸν οὐ. Ἐ', 
Β ἐπὶ... 19 σακῶν πεζὸν οι. Ὦ. 18 ροβϑὺ ὑρκανίους 
ἀγέτω Τ᾿.  ϑαμβάτας Ἐ᾿. [ δαμάτας οοἀᾷ. ρτδοίον Ὁ. 
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Καδουσίους. ἀγόντων δὲ καὶ οὗτοι πάντες ἐν μετώ] 
μὲν τοὺς ταξιάρχους ἔχοντες, δεξιοὺς δὲ τοὺς πελῖ 

στάς, ἀριστεροὺς δὲ τοὺς τοξότας τοῖ ἑαυτῶν πλι 

σίου οὕτω γὰρ πορευόμενοι καὶ εὐχρηστότεροι ἢ 

γνονται. ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ σκευοφόροι, ἔφη, πάντι 

ἑπέσϑων" οἱ δὲ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπιμελείσϑων ὅπ 

συνεσκευασμένοι τε ὧσι πάντα πρὶν καϑεύδειν . 

πρὼ σὺν τοῖς δκχεύεσι παρῶσιν εἷς τὴν τξταγ ἕν. 

χώραν καὶ ὅπως κοσμίως ἕπωνται. ἐπὶ δὲ τοῖς σκξ 

φόροις, ἔφη, τοὺς Πέρσας ἱππέας Μαδάτας ὃ Πέρδ 
ἀγέτω, ἔχων καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν ἱ 
πέων ἐν μετώπῳ᾽ ὃ δ᾽ ἕκατόνταρχος τὴν τάξιν ἀγέ 
εἷς ἕνα, ὥσπερ οἱ πέζαρχοι. ἐπὶ τούτοις ῬΡαμβάκας 
Μῆδος ὡσαύτως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ τούτοις ὁ 

ὦ Τιγράνη, τὸ σεαυτοῦ ἱππικόν χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἱ 
παρχοι μεϑ’ ὧν ἕκαστοι ἀφίκοντο πρὸς ἡμᾶς. ἐπὶ τὸ 
τοις Σάκαι ἄγετε" ἔσχατοι δέ, ὥσπερ ἦλϑον, Καδὲ 
ὅσιοι ἰόντων" ᾿4λκεύνα, σὺ δὲ ὁ ἄγων αὐτοὺς ἐπιμὲλ 
τὸ νῦν εἶναι πάντων τῶν ὄπισϑεν καὶ μηδένα ᾿ 

ὕστερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσϑαι. ἐπιμελεῖσϑε᾽ 

τοῦ σιωπῇ πορεύεσϑαι οἵ τε ἄρχοντες καὶ πάντες, 

οἱ σωφρονοῦντες" διὰ γὰρ τῶν ὥτων ἐν τῇ νυ 

1 τῷ μετώπῳ Υ. 8. τοὺς ἑαυτῶν πλαγίους ΧΖ ὅ ἔφη 
σχευοφόροι γ. Θ ἑἐπέσϑωσαν Ο“, ἐπέστωσαν ἘΪ. [[ ἐπιμελείδ' 
σαν πάντων ὅπως ἂν συνεσκευασμένοι Υ. 7 πάντα οἵ." 
8 εἰς] πρὸς Εἰ, [συντεταγμένην 5. 9 εὐκοσμίως Χ, “1 
οἵη. (. 10 μαιδάτας Υ. 11 ἀγέσϑω χ. ᾿ ἵππων ΖΦ. 
τούτοις Υ, τούτῳ (τοῦτο ΑἹ χΖ. [| ὁ ῥαμβάκας γ, ἱ(ἰ)ερσομβᾶ 
ΧΦ (ἱεροσομβάτας Η ργῦ). 14 ἑαυτῶν ΟΖ. ἐπὶ δὲ γ. 1 σι 
τοῦ γ. 106 ὧ»] οὺς “Ζ. {[ ἕκαστος ἀφίκετο Υ. 18 ἰόντων" " 
κεύ(ῦ)γνα γ, ἀγόντων στράτευμα Χ4. [[ ὁ οἴη. Υ. 19 τῶν τ 
χΖ. [| ἔα] ἕνα χ, οἴῃ. γ. 20 δὲ οταὰ. α. 9] οἵ τε οτὰ. ᾧ 
δὲ οἵὰ. Ἐ. 
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νάγκη μᾶλλον ἢ διὰ τῶν ὀφϑαλμῶν ἕκαστα καὶ αἷ- 

ἄνεσϑαν καὶ σκέπτεσϑαι᾽ καὶ τὸ ταραχϑῆναι δὲ ἐν 
Ϊ νυχτὶ πολὺ μεῖζόν ἐστι πρᾶγμα ἢ ἐν τῇ ἡμέρᾳ καὶ 
χκαταστατώτερον᾽ οὗ ἕνεχα ἥ τε σιωπὴ ἀσκητέα καὶ 44 

τάξις φυλακτέα. τὰς δὲ νυκτερινὰς φυλακάς, ὅταν δ 
λλητε νυχτὸς ἀναστήσεσϑαι, χρὴ ὡς βραχυτάτας καὶ 

εἴστας ποιεῖσϑαι, ὡς μηδένα ἡ ἐν τῇ φυλακῇ 

ρυπνία πολλὴ οὖσα λυμαίνηται ἐν τῇ πορείᾳ" ἡνίκα 
ἂν ὥρα ἦὖ πορεύεσϑαι, σημαίνειν τῷ κέρατι. ὑμεῖς 4ὔ 

ἔχοντες ἃ δεῖ ἕκαστοι πάρεστε εἰς τὴν ἐπὶ Βαβυ- τὸ 
νὸς ὁδόν᾽ ὃ δ᾽ ὁρμώμενος ἀεὶ τῷ κατ᾽ οὐρὰν παρ- 

άτω ἕπεσϑαι. 

Ἔχ τούτου δὴ ᾧχοντο ἐπὶ τὰς σχηνὰς καὶ ἅμα 40 
ιόντες διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικῶς ὃ 

θος ὁπόσοις συνέταττε πᾶσιν ὀνομάζων ἐνετέλλετο. 15 
ὲ Κῦρος ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει. πάνυ γὰρ ἐδόκει 417 
ᾧ ϑαυμαστὸν εἶναι εἰ οἱ μὲν βάναυσοι ἴσασι τῆς 

τοῦ τέχνης ἕκαστος τῶν ἐργαλείων τὰ ὀνόματα, 

ὶ ὁ ἰατρὸς δὲ οἷδε καὶ τῶν ὀργάνων καὶ τῶν φαρ- 
ν οἷς χρῆται πάντων τὰ ὀνόματα, ὃ δὲ στρατη- 30 
οὕτως ἠλίϑιος ἔσοιτο ὥστε οὐκ εἴσοιτο τῶν ὑφ᾽ 

Ϊ χαὶ οὰ. . 2). σχέπτεσϑαι Ἔσο, πράσσεσϑαι ΧΥ, προΐστα- 
ἕν 2.  ταραχϑῆναι)] πραχϑῆναι χη. 8 τῇ] οτι. χγ. 4 οὗ 

α Ὦ, οὕνεκα χα. ὃ διαφυλακχτέα γ. [Ὀ ἃπΐα φυλακὰς 844. 
Ὦ. 0 ἐξαναστήσεσϑαι αἰεὶ χρὴ γ. || καὶ ὡς γ. 7 μηδένα 
ἡ γΥ. 9 σημανεῖ 5. 10 ἕκαστοι] ἕκαστον ΗϊτβοΗϊσ. ἢ 
υλῶνα «. 1] ἐγγυτάτω ἑπέσϑω Υ (ἑπέσϑω οἰΐϊθϑτι σὴ). 18 δὴ] 
γ. 14 ἀπόντες “.  μνημονικὸς Ἐ', 1 ὁπόσοις ... 
ὃ κῦρος οι. Ζ. [ πᾶσιν Ηοϊπαοτῇ, πῶς οοδᾷ. 16 γὰρ] δὲ 

ἐδόκει αὐτῷ χ, αὐτῷ ἐδόκει “4, διΐθ εἶναι ἐγᾶπβρ. Υ. 
αὐτοῦ ὁ, ἑαυτῶν Εσσ, αὑτοῦ Ὦ, αὐτοῦ Εἰ. [ τῶν ἑαυτοῦ 
Ῥαποῦῖϊβ πούαϊαπι ἴῃ (Δ) ἐργαλείων 2, τ. αὐτοῦ ἐργ. Ὁ. 
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ἑαυτὸν ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγκη ἐστὶν αὖϊι 
ὀργάνοις χρῆσϑαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βούλη ; 

καὶ ὅταν φυλάξαι καὶ ὅταν ϑαρρῦναι καὶ ὅταν φοβ 
σαι" καὶ τιμῆσαι δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον α 

τῷ ἐδόκει εἶναι ὀνομαστὶ προσαγορεύειν. ἐδόκουν 
αὐτῷ οἱ γιγνώσκεσϑαι δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄρχον 
καὶ τοῦ καλόν τι ποιοῦντες δρᾶσϑαι μᾶλλον ὀρέγεσϑ 

καὶ τοῦ αἰσχρόν τι ποιεῖν μᾶλλον προϑυμεῖσϑαι 

ἔχεσϑαι. ἠλίϑιον δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι αὐτῷ 
ὁπότε τι βούλοιτο πραχϑῆναι., οὕτω προστάττειν ὥσπ' 

ἐν οἴκῳ ἔνιοι δεσπόται προστάττουσιν, Ἴτω τις ἐ 
ὕδωρ, Ξύλα τις σχιθδάτω' οὕτω γὰρ προσταττομένιε 
εἷς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες ἐδόκουν αὐτῷ 

οὐδεὶς περαίνειν τὸ προσταχϑὲν καὶ πάντες ἐν αἷτ 
εἶναι καὶ οὐδεὶς [τῇ αἰτίᾳ] οὔτε αἰσχύνεσϑαι οὔ 
φοβεῖσϑαι διὰ τὸ ὁμοίως σὺν πολλοῖς αἰτίαν ἔχει 
διὰ ταῦτα δὴ αὐτὸς πάντας ὠνόμαζεν ὅτῳ τι προ 

τάττοι. Ϊ 

Καὶ Κῦρος μὲν δὴ περὶ τούτων οὕτως ἐγίγνι 

1 ἑαυτὸν ΧΏ , ἑαυτῷ “, αὑτῷ Ἐ'. [[|ἰ(αὐτῷ] αὐτοῖς . 

τὸ πρέπον 7. ὃ ἐδόκει; εὖ δοκεῖ Εἰ. [ὀνόματι Χα. π 
οὔντος Β.. μᾶλλον ὀρέγεσϑαι ΟΠ. Υ. 8. ποιεῖν] δόμμ 

Χ 

οὕτω 2, ὅτῳ χ, αὐτῷ Ἐ', ογη. | ὥσπερ. ιἰ προστάττοι υς 
οτη. , ὥσπερ. 12 σχισάτω π 1] ὥσπερ] καὶ Π), ὥσπερ κ 

τες τε ΧΖ. 14 πραχϑὲν σ. 1ὅ [τῇ αἰτίᾳ] 680. 10 ὁ 
τὸ ὁμοίως 6ρῸ. 1: πάντας ὠνόμαξεν αὐτὸς ΧΖ. ᾿ ὅτῳ τι 

βεῖν χ, προκαταλαβεῖν γΒ: ἢ φυλάξειν χΩΝ. 4 δηΐθ τιμῇ 
86. ὅταν ΧΑΡ, “πρὸς τὸ γσ, 46]. Βομποίαᾶοτ. ἢ} πότε ΧΛΗ. 

9 χαὶ οτη. Ὁ. [εἶναι ἐδόκει αὐτῷ Σ, αὐτῷ ἐδόκει εἶναι Υ β 
βούλοιτο Π1πα., βούλοιτό τι ᾽ ὅτι βούλοιτο 5, βούλοιτο 

1 προστάττουσι. δεσπόται Υ: 12 προσταττομένων γδΣ τάξι 
μένων Βα, πραττομένων Ὁ. 18 τε οτη. υ. [[ ἅπαντες Υ, πὸ 

ὅτῳ τε ἩΡΥΙ, ὅτῳ χ, ὁπότε “5, [[ πράττον Υ. 19 ὁ κῦρος Ὶ 
οὕτω περὶ τούτων γ. 
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ἐν. οἱ δὲ στρατιῶται τότε μὲν δειπνήσαντες καὶ 

"λακὰς καταστησάμενοι χαὶ συσχευασάμενοι πάντα ἃ 

εἰ ἐχοιμήϑησαν. ἡνίκα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ νυκτῶν, ἐδή- 

νε τῷ κέρατι. Κῦρος δ᾽ εἰπὼν τῷ Χρυσάντᾳ ὅτι 

ὶ τῇ ὁδῷ ὑπομενοίη ἐν τῷ πρόσϑεν τοῦ στρατεύ- 
τος ἐξήει λαβὼν τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ὑπηρέτας" βραχεῖ 
χρόνῳ ὕστερον Χρυσάντας παρῆν ἄγων τοὺς ϑὼω- 

οφόρους. τούτῳ μὲν ὃ Κῦρος δοὺς ἡγεμόνας τῆς 
ῦ πορεύεσϑαι ἐκέλευσεν ἡσύχως" οὐ γάρ πω ἐν ὁδῷ 

ψντὲες ἦσαν αὐτὸς δὲ ἑστηκὼς ἐν τῇ ὁδῷ τὸν μὲν 
οδσιόντα προυπέμπετο ἐν τάξει, ἐπὶ δὲ τὸν ὑστερί- 
ντὰ ἔπεμπε χαλῶν. ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἦσαν, 

ὃς μὲν Χρυσάνταν ἱππέας ἔπεμψεν ἐροῦντας ὅτι ἐν 
ῷ ἤδη πάντες" ἄγε οὖν ϑᾶττον. αὐτὸς δὲ παρ- 
ύνων τὸν ἵππον εἷς τὸ πρόσϑεν ἥσυχος κατ- 

εᾶτο τὰς τάξεις. καὶ οὺς μὲν ἴδοι εὐτάκτως καὶ σιω- 

ἰόντας. προσελαύνων αὐτοῖς τίνες τὲ εἶεν ἤρετο 
ὶ ἐπεὶ πύϑοιτο ἐπήνει᾽ εἰ δέ τινας ϑορυβουμένους 

ϑοιτο, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύναι τὴν 

αἀχὴν ἐπειρᾶτο. 
Ἣν μόνον παραλέλειπται τῆς ἐν νυχτὶ ἐπιμελείας 

1 μὲν οἵη. Χ. 2 συνεσκευασμένοι ἘΝ. Ὁ ἐν μέσῳ “, ἐκ 
ὧν χΥ. [ ἐσήμαινε ΕΥ. 4 εἶπε χαβ. ὅὅ ὁδῷ] ἕω “. || ἐπι- 
ὃ: χύ, ἐπιμένοι δὴ γ, ἑ(ἐπόμενοι ΑῊ, οοΥτ. ροβὺ ϑ'οῃποὶ- 
τη (ὑπομένοι) Ὀϊπά. Ὁ δὲ ροβὺ ἐξήει δ4αἃ. χΖ. [ αὐτὸν 
ΑΗ. || βραχὺ Αὐα { παρῆν χρυσάντας ἔχων Υ. 8. μὲν 

" οὖ δοὺς τοὺς Υ. 9 ἐκέλευσεν χ. [- ἡσύχως... 10 ἦσαν] 
'χὸν ἕως ἄγγελος ἔλϑοι ὅτι πάντες ἐν ὁδῷ γ. οὐ γὰρ... 
“ (6]. ΗΥΒΟΙσ οὗ. 8 δά. 10 τῇ ὁδῷ] τῶ αὐτῶ γ. 
ἔπεμπε καλῶν] πέμπων ἐκάλει Ηϊγβομσ. 14 ἤδη] ἦσαν γ." 
δὴ οὖν Τὴ.  ρμοϑὺ οὖν δα, ἤδη 2. 17 οἵτινές τε Ε', 

νες Ὁ, | ἠρώτα γ. 19 αἰσϑάνοιτο τὸν αἴτιον Υ. 90 τα- 
ν] ἀρχὴν Υ. 91 μόνον οἵα. Ε΄. ᾿ γοβὺ μόνον 8. Υ. δᾶ. 

α.. || παραλέλειπται Ε΄, παραλείπεται χεῦ, παρελέλειπτο Ὦ. 
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αὐτοῦ, ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πεζοὺς ὃ 

ξώνους οὐ πολλοὺς προύπεμπεν, ἐφορωμένους ᾧ 

Χρυσάντα καὶ ἐφορῶντας αὐτόν, ὡς ὠτακουστοῦντ 
καὶ εἴ πῶς ἄλλως δύναιντο αἰσϑάνεσϑαί τι, σημὸ 
νοιὲν τῷ Χρυσάντᾳ ὅ,τι καιρὸς δοκοίη εἶναι" ἄρχο 
δὲ καὶ ἐπὶ τούτοις ἦν ὃς καὶ τούτους ἐκόσμει, καὶ 
μὲν ἄξιον λόγου ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ οὐκ ἠνώχλει λ 
γῶν. τὴν μὲν δὴ νύχτα οὕτως ἐπορεύετο᾽ ἐπεὶ 
ἡμέρα ἐγένετο, τοὺς μὲν Καδουσίων ἱππέας, ὅτι ἃ 

τῶν καὶ οἱ πεζοὶ ἐπορεύοντο ἔσχατοι, παρὰ τούτο 
κατέλιπεν, ὡς μηδ᾽ οὗτοι ψιλοὶ ἱππέων ἴοιεν" τοὺς 

ἄλλους εἰς τὸ πρόσϑεν παρελαύνειν ἐκέλευσεν, ὅτι αὶ 
οἱ πολέμιοι ἐν τῷ πρόσϑεν ἦσαν, ὕπως εἴ τί που ἕ 
αντιοῖτο αὐτῷ, ἀπαντῴη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ 

μάχοιτο, εἴ τέ τί που φεῦγον ὀφϑείη, ὡς ἐξ ἕτοι 

τάτου διώκοι. ἦσαν δὲ αἰτῷ αἰεὶ τεταγμένοι οὕς 

διώκειν δέοι καὶ οὺὃς παρ᾽ αὐτῷ μένειν" πᾶσαν δὲ τῇ 
τάξιν λυϑῆναι οὐδέποτε εἴα. Κῦρος μὲν δὴ οὔτοι 

ἦγε τὸ στράτευμα" οὐ μέντοι αὐτός γε μιᾷ χώϊ 

ἐχρῆτο, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρα ’ 

1 στρατεύματος] στρατοπέδου Υ. 8. ἐφορῶντες ΑἮ. [ὦ 
ακουστοῦντας Υ. ὑπακουστοῦντας (-ες 2) ΧΖ. 4 δύνανται Υ. 
τι ΟΤα. Ζ. ὁ ἐπὶ τούτοις ἦν] ἐπὶ τούτων εἷς ἦν Ε΄, ἐπιτάττο 
εἷς ἦν Ὁ. 7 ἄξιον μὲν Υ. 8. ἐπορεύετο χΕ᾿, ἐπορεύοντο 
9 τοὺς μὲν τῶν Υ, τῶν μὲν ΧΑΗ, τὸ μὲν Α. 10 ἔσχα 
(ν Ὁ) ἐπορεύοντι γΥ. 1Π κατέλειπεν οὐ εἶεν Υ. 12 ἐχέλευ 
Ο6Ὴ. 18 τί] τε 2}. || ἐναντιοῖτο] ἐναντίον Υ. 14 ὑπαντᾷ 
Ηἰτβομῖρσ. | ὑφ᾽ αὑτῷ ἔχων ἐν τάξει τὴν ἰσχὺν μάχοιτο Υ. 
οπι. . [ ὡς] ὅπως γ. 16 διώκοιεν γ. || δὲ οπι. ΑΗ. || ἀεὶ ΕΘ 
τεταγμένοι εἰ δέοι διωγμοῦ οὖς Υ. 17 ἑαυτῷ Υ, αὗὑτ 
19 γε] τε Ε΄, οτα. σ. 20 ἄλλοτε] ἅτε χ. [ ἀλλαχῇ] ἄλλη μάχη 8. 

Ἵ 
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κὶ ἐπεμελεῖτο, εἴ του δέοιντο. οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦ- 

οὕτως ἐπορεύοντο. 

δρῶν ἐπεὶ ἑώρα αὐτὸν ἀφεστηκότα ἀπὸ τοῦ ᾿“δσυ- 
υ, ἐνόμισεν, εἴ τι οὗτος πάϑοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν 
ρὰ τοῦ ᾿“σσυρίου πάντα τὰ Γαδάτα᾽ οὕτω δὴ πέμ- 

δι τινὰ τῶν ἑαυτοῦ πιστῶν πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον καὶ 

λεύει τὸν ἰόντα, εἰ καταλάβοι ἤδη ἐν τῇ Γαδάτα 
ᾳ τὸ ᾿“σσύριον στράτευμα, λέγειν τῷ ᾿“σσυρίῳ ὅτι 

. βούλοιτο ἐνεδρεῦσαι, λάβοι ἂν Γαδάταν καὶ τοὺς 

αὐτῷ. δηλοῦν δὲ ἐνετέλλετο ὅσην τε εἶχεν ὁ Γα- 
ἴτας δύναμιν καὶ ὅτι Κῦρος οὐ συνέποιτο αὐτῷ᾽ καὶ 
ἣν ὁδὸν ἐδήλωσεν ἧ προσιέναι μέλλοι. προσεπέστειλε 

ἘΣ τοῖς αὑτοῦ οἰκέταις. ὡς πιστεύοιτο μᾶλλον, καὶ τὸ 

ἴχος ὃ ἐτύγχανεν αὐτὸς ἔχων ἐν τῇ Γαδάτα χώρᾳ 

ραδοῦναι τῷ ᾿Αδσυρίῳ καὶ τὰ ἐνόντα ἥξειν δὲ καὶ 
ὑτὸς ἔφασκεν, εἰ μὲν δύναιτο, ἀποκτείνας Γαδάταν, 
δὲ μή, ὡς σὺν τῷ ᾿Ασσυρίῳ τὸ λοιπὸν ἐσόμενος. 
δὲ δὲ ὁ ἐπὶ ταῦτα ταχϑεὶς ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἦν 
ἔχιστα ἀφικνεῖται πρὸς τὸν ᾿Ασσύριον καὶ ἐδήλωσεν 
ἢ ἃ ἥκοι, ἀκούσας ἐκεῖνος τό τε χωρίον παρέλαβεν 

'ϑὺς καὶ πολλὴν ἵππον ἔχων καὶ ἅρματα ἐνήδρευεν 

1 δέοιτο Δ, δέοιντο Ἦ. 4 ἀνδρῶν] ἀνήρ Ἐ. ὅ δηΐβ εἰ 
δα. ὅτι γΥ (ἐνόμισεν ... ὁ ἀσσυρίου ἴῃ τηᾶτρ. 6). [ ἂν οπι. Ἐ᾿. 
τὰ γαδάτα Ὦ, τὰ γαδάτου Εἰ, τὰ ἀγαϑὰ χᾶ, τἀγαϑά Η. 
λαβοι ἂν γΥ, λαβεῖν χὰ (λαβεῖν ἂν ρ). [[ τοὺς ἄλλους τοὺς 
νΥ. 19 δύναμιν Ῥοβὺ εἶχεν ἔγδπβρ. γ. [[ συνέποιτο γα, 
εἰπετὸ χα. 18. ἧ μέλλοι (-εἰ Ὁ) προσιέναι ἐδήλωσεν γ. "ἢ 
ἀπέστειλεν Ε΄, 14 γοεὺ δὲ δὰ. καὶ γ. [[ αὐτοῦ χα, ἑαυ- 
ὕΥ (τοὺς ἑ. οἰκέτας Ε)). 1ὅ ἔτυχεν χ. 16 δοῦναι γ. 
᾿ ἀρᾷ ἔφη Υ. [| δύναται ἀποκτεῖναι Χ. 18 σὺν] ἐν Ἐ', 
᾿ ἐξελαύνων Χ. 21 εὐθὺς παρέλαβεν (-λαμβάνει Ἐ, κατα- 
μβάνει Ὁ), οοἀα. ρῥγδθῦθσι χ. 

Ἐχ δὲ τοῦ Γαδάτα ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τις ΤΥ͂ 
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τῶν τῶν κωμῶν, πέμπει τινὰς προδιερευνησομένους, 

ὁ δὲ ᾿ἡ“σσύριος ὡς ἔγνω προσιόντας τοὺς διερευνητάς, 

φεύγειν κελεύει ἅρματα ἐξαναστάντα δύο ἢ τρία καὶ 

ἵππους ὀλίγους. ὡς δὴ φοβηϑέντας καὶ ὀλίγους ὄν: 

τας. οἱ δὲ διερευνηταὶ ὡς εἶδον ταῦτα, αὐτοί τε ἐδί: 
ὥκον καὶ τῷ Γαδάτᾳ κατέδσειον᾽ καὶ ὃς ἐξαπατηϑεὶς 
διώκει ἀνὰ κράτος. οἱ δὲ ᾿Δσσύριοι, ὡς ἐδόκει ἁλώ: 
όιμος εἶναι ὃ Γαδάτας, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέδρας 

καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Γαδάταν ἰδόντες [ὥσπερ εἰκὸς) ἔφευ: 
γον, οἵ δ᾽ αὖ ὥσπερ εἰκὸς ἐδίωκον. καὶ ἐν τούτῳ ἑ 
ἐπιβουλεύων τῷ Γαδάτα παίει αὐτόν, καὶ καιρίας μὲν 
πληγῆς ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν ὦμον καὶ 
τιτρώσκει. ποιήσας δὲ τοῦτο ἐξίσταται, ἕως σὺν τοῖς 

διώκουσιν ἐγένετο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγνώσϑη ὃς ἦν, ὁμοῦ δὴ 

[σὺν τοῖς ᾿“σσυρίοις] προϑύμως ἐκτείνων τὸν ἵπποι 
σὺν τῷ βασιλεῖ ἐδίωκεν. ἐνταῦϑα δὴ ἡλίσκοντο μὲν 

δῆλον ὅτι οἱ βραδυτάτους ἔχοντες τοὺς ἵππους ὑπὶ 

τῶν ταχίστους᾽ ἤδη δὲ μάλα πάντες πιεξόμενοι διὰ τὲ 

κατατετρῦσϑαι ὑπὸ τῆς πορείας οἱ τοῦ Γαδάτα ἱππεῖς 

--- 

2 προερευνησομένους Υ. 8 ὡς δὲ ἔγνω ὃ ἀσσύριος Ἐ. 
διερευνήσοντας Υ. διερμηνευτάς Χ. ὅ ὡς δὴ] ἡδέως δὲ θ᾽ 
ἡδέως δὴ ΑΗ, ἤδη ὡς δὴ ὈΪϊπάᾶ. 6 διερμηνευταὶ χ, προ- 
διερευνηταί 2, προερευνηταί Υ. 9 δηΐθ ἀνίστανται δα. εὖ: 
ϑὺς γΥ, ἔνϑὲεν σ. 10 [ὥσπερ εἰκὸς] 6ρο. [| ἔφευγον .. . εἰκὸ 
ΟΙΉ. ζ (1 Τηδτρ. ρ΄, ἴῃ 18 ὡς, ΠΟ ὥσπερ). 11 ὥσπερ εἰκὸ 
46]. Οοθού. 14 ἕως... ἐγένετο] ὡς σὺν διώκουσι γένοντο Υ 
1 ὃς] ὡς Ζ. [Π-Οὁμοῦ δὴ σὺν τοῖς ἀσσυρίοις ΖΕ], ὁμοῦ 
ἦν ἐν τοῖς ἀσσυρίοις Ο, ὁμοῦ δὴ ὁ ἀσσύριος Υγ, σὺν τοῖς 
᾿Δσσυρίοις ΒοΠο]ΙοΝ δὰ σὺν τοῖς διώκουσιν (22) 6886 δ 
ῬφηΐεΖιαθ8. 17 μὲν οτὰ. Ἐ. 18 ἔχοντες τοὺς ἵππους ἈΠ. 
ἴππους ἔχοντες Υ. 19 ταχίστων εοαᾶ., οοτΓ. Οομοῦ. ἤδη, 
ἦσαν σΥ. |] πιεζούμενοι Α οἵ. Το. 8, 61. ΒΕ, πιεξοῦντες ΜθΙα. 
ΠΙ10, 18 Β Οτόὅποτὺ Μοιποσίω ρου. Ηθιο. Ρ. 224, 8. 20 κατα: 

ΕἾ 
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ορῶσι τὸν Κῦρον προσιόντα σὺν τῷ στρατεύματι" 

οκεῖν δὲ χρὴ ἀδσμένους καὶ ὥσπερ εἷς λιμένα ἐκ χει- 

νος προσφέρεσϑαν αὐτούς. ὁ δὲ Κῦρος τὸ μὲν πρῶ- 

τον ἐθαύμασεν᾽ ὡς δ᾽ ἔγνω τὺ πρᾶγμα, ἔστε μὲν πάν- 
ες ἐναντίοι ἤλαυνον, ἐναντίος καὶ αὐτὸς ἐν τάξει ἦγε 

ὴν στρατιάν᾽ ὡς δὲ γνόντες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν ἐτρά- 

οντο εἷς φυγήν, ἐνταῦϑα δὴ ὃ Κῦρος διώκειν ἐκέλευδε 

τοὺς πρὸς τοῦτο τεταγμένους. αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς 
λλοις εἵπετο ὡς ᾧετο συμφέρειν. ἐνταῦϑα δὴ καὶ 
θματα ἡλίσκοντο, ἔνια μὲν καὶ ἐκπιπτόντων τῶν ἡνιό- 

ὧν, τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναστροφῇ, τῶν δὲ καὶ ἄλλως, 

ἔνια δὲ καὶ περιτεμνόμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων. [ἡλίσκετο] 

αὺ ἀποκτείνουσιν ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν παί- 

αντὰ Γαδάταν. τῶν μέντοι πεζῶν ᾿Ασσυρίων, οἱ ἔτυ- 
ον τὸ Γαδάτα χωρίον πολιορκοῦντες, οἱ μὲν εἷς τὸ 

τεῖχος χατέφυγον τὸ ἀπὸ Γαδάτα ἀποστάν, οἱ δὲ 

ϑάσαντες εἷς πόλιν τινὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου μεγάλην, 

ἔνϑα καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασι κατ- 

φυγὲεν ὁ ᾿Ασσύριος. 

Κῦρος μὲν δὴ διαπραξάμενος ταῦτα ἐπανεχώρει 

ἐτρῦσϑαι 1), κατατετρῶσϑαι α, κατατάττεσϑαι χα, κατατετά- 
αὐ ϑομηθίοσ. || οἱ Ομ. γ. 1 χαϑορῶσι δὲ γ. 2). δὲ] δὴ ἘΠ 

χρὴ ἀσμένους καὶ Ε΄, χρὴ ἀσμένους καὶ ἡδέως ΟΟ,, χρησαμένους 
καὶ ἡδέως ΑΗ, χρὴ ἀσμένως καὶ ἡδέως ἘΠ. [| ἐς Ἡ Α. || λιμένας 

, " ἐκ οἵη. 2ώ. 4 ἔστε μὲν Ὁ), ἔστε Ε, ὡς χΖ. ὅ ἀντίοι, ἀντίος 
γεν ἐν τάξει γ. 6 ὅν καὶ Ὁ. [ ἐτράποντο Υ, ἐτράπησαν 2), 

νετράπησαν Ο. 1 δὴ οι. χα. [[ ὁ οἴῃ. α. [| ἐκέλευσε διώ- 
ἵνγ. 9 εἵπετο δυΐθ σὺν ἔγδηϑρ. γ. ᾿ ἔνϑα γ. 10. ἡλίσκοντο 

ΧΩ, ἡλίδκετο γ. ᾿ καὶ... 11 τῶν μὲν οἱ. Ζ. [[ τῶν οτι. ἘΝ. 
15. [ἡλίσκετο] Μδτομαπ. 18 δὲ ροβὺ ἀποχτείνουσι δα. χα. ἢ} 

σαντα] παῖδα τὸν χ, παίσαντα τὸν Ὁ. 14 δοΐθ οἱ μὲν Δαα. 
οἱ πλεῖστοι αὐτῶν γΥ. 10 κατέφευγον ΧΩ. 17 τοῦ ἀσσυρίου 
6Η, ἀσσυρίου Α, τῶν ἀσσυρίου Εἰ, τῶν ἀσσυρίων Ὁ. 18 τοῖς 

ἅρμασι καὶ τοῖς ἵπποις γ.  κατέφευγεν ΧΑΗ. 930 ἐπαναχωρεῖ ΧΩ. 
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᾿ἀσσυρίων βασιλέα πολὺ πλείω ἤδη τὸν ἑαυτοῦ πανέρι 
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εἷς τὴν Γαδάτα χώραν. καὶ προστάξας οἷς ἔδει ἀμῳ 
τὰ αἰχμάλωτα ἔχειν, εὐϑὺς ἐπορεύετο, ὡς ἐπισκέψαυτι 

τὸν Γαδάταν πῶς ἔχοι ἐκ τοῦ τραύματος. πορευομένᾳ 
ὃὲ αὐτῷ ὁ Γαδάτας ἐπιδεδεμένος ἤδη τὸ τραῦμι 

ἀπαντᾷ. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Κῦρος ἤσϑη τε καὶ εἶπεν 
Ἐγὼ δὲ πρὸς σὲ ἧα ἐπισκεψόμενος πῶς ἔχεις. ᾿Ἐγὲ 

δέ γ᾽, ἔφη ὃ πδάκας, ναὶ μὰ τοὺς ϑεοὺς σὲ ἐπανα 

ϑεασόμενος ἦα ὁποῖός τίς ποτε φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύ 

την ψυχὴν ἔχων᾽ ὅστις οὔτ᾽ οἶδα ἔγωψε ὅ,τι νῦν ἐμοί 
δεόμενος οὔτε μὲν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα πράξει 

οὔτ᾽ εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ εἴς γε τὸ ἴδιον οὐδ᾽ ὃτι 

οὖν, ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς φίλους ἔδοξά σοί τι ὀνῆσαι, οὔ 

μον προϑύμως ἐβοήϑηδσας ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμὸ 

οἴχομαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ σοὶ δέσωμαι. οὐ μὰ τοὺς ϑεούς 

ὦ Κῦρε, εἰ ἦν οἷος ἔφυν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐπαιδοποιησά 
μην, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐχτησάμην παῖδα τοιοῦτον περ 
ἐμέ ἐπεὶ ἄλλους τε οἶδα παῖδας καὶ τοῦτον τὸν νῦ! 

“ον 

ἀνιάσαντα ἢ σὲ νῦν δύναται ἀνιᾶν. καὶ ὃ Κῦροι 
πρὸς ταῦτα εἶπεν ὧδε. Ὦ, Γαδάτα, ἦ πολὺ μεῖξοι 
παρεὶς ϑαῦμα ἐμὲ νῦν ϑαυμάξεις. Καὶ τί δὴ τοῦτ 
ΘῈ ἘῚ ΤΕΥ θΡΝ «δε } 

1 εἰς] πρὸς χ. [| οἷς ἔδει] ὡς ἔδει χ, οτῃ. Εἰ. [περὶ χ 
2 ἔχειν οἵη. χ. [[ ἐπισκέψοιτο 4. ὃ ὅπως Υ: Ἰ ἔχοι 2, ἔχει ΧΥγ.. 
τραύματος] στρατεύματος Ἐγε Ηρτ. 4 ἤδη δοΐθ ὃ ὑγδῃβρ. Υ 
ὅ ἀπήντα Υ. |] ὃ κῦρος αὐτὸν γ. 6 δὲ οπι. Ὁ. {| ἦα] μὰν Υ͂. 
ὅπως 28. } ἔχεις χίΖ, ἔχεις (τοις ΒΕ) ἐπορευόμην γΥ. 7 γ' 
εἶπεν Υ. 8 ὁποῖός τίς ποτξ Υ, ὄστις ΧΖ. 9 ἐγὼ Υ. 
ΟΙλ. Υ. 11 δηΐθ εὖ δᾶά. μὴν Ἐ'. [|. γὨὲ] τε Ε΄, 12 σοι ἔδοξά Υ 
ὠνῆσαι ΑΗ. 18 ἐπ᾿} ἐν Ἐ᾿, οἵη. Χ. 14 ,σέσωσμαι Ἂν, ὁ 
1ὅ ὦ κῦρε οἴη. 5. 16 ἂν οπι. γ. || παῖδά ποτ᾽ ἂν τοιοῦτον Υ 
τοιοῦτον παῖδα χ. 17 τὸ οἵπ. Υ. | τοῦτον νῦν τὸν χα. 18 ἠδ᾽ 
χΧΖ, δὴ γ. [ἑαυτοῦ χα, αὐτοῦ Ἐ᾿, αὑτοῦ 10. 19 νῦν δύ 
ναξαι] δύναται νῦν Ἐ,, δύναται ΑΒ. β 
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στιν; ἔφη ὃ Γαδάτας. Ὅτι τοσοῦτοι μέν, ἔφη, Περσῶν 
σπούδασαν περὶ σέ, τοσοῦτοι δὲ Μήδων, τοσοῦτοι 
Σ Ὑρχανίων, πάντες δὲ οἱ παρόντες ᾿Αρμενίων καὶ 
"ακῶν καὶ Καδουσίων. καὶ ὃ Γαδάτας ἐπηύξατο, 

4λλ᾽, ὦ Ζεῦ, ἔφη, καὶ τούτοις πόλλ᾽ ἀγαϑὰ δοῖεν οἱ 
δοί, χαὺ πλεῖστα τῷ αἰτίῳ τοῦ καὶ τούτους τοιούτους 

αι. ὅπως μέντοι οὺὃς ἐπαινεῖς τούτους, ὦ Κῦρε, καὶ 

ίσωμεν καλῶς. δέχου τάδε ξένια οἷα ἐγὼ (δοῦ- 
αὐ δύναμαι. ἅμα δὲ προσῆγε πάμπολλα, ὥστε καὶ 
ὕειν τὸν βουλόμενον καὶ ἕενίξεσϑαι πᾶν τὸ στρά- 

υὑμα ἀξίως τῶν καλῶς πεποιημένων καὶ καλῶς συμ- 

ντῶων. 
Ὁ δὲ Καδούσιος ὠπισϑοφυλάκει καὶ οὐ μετέσχε 
ἧς διώξεως᾽ βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι 

οὔτε ἀνακοινωσάμενος οὔτε εἰπὼν οὐδὲν 

καταϑεῖ τὴν πρὸς Βαβυλῶνα χώραν. διεσπαρμέ- 

ις δὲ τοῖς ἵπποις αὐτοῦ ἀπιὼν ὁ ᾿Δσσύριος ἔκ τῆς 

τοῦ πόλεως, οἷ κατέφυγε, συντυγχάνει μάλα συν- 

ταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα. ὡς δ᾽ ἔγνω 

ὄνους ὄντας τοὺς Καδουσίους, ἐπιτίϑεται, καὶ τόν 

ὶ ἄρχοντα τῶν Καδουσίων ἀποκτείνει καὶ ἄλλους 

υλλούς, καὶ ἵππους τινὰς λαμβάνει τῶν Καδουσίων 

τὺ ἣν ἄγοντες λείαν ἐτύγχανον ἀφαιρεῖται. καὶ ὃ 

1 περσῶν ἔφη Υ. ὃ ἀρμενίων] ὑρκανίων γ. ὅ ἔφη οἵἴχ χΧ. 
καὶ ὕπως γΥ. [ καὶ οτῃ. ΥγΑ. [|| καλῶς] καὶ ἄλλως χα. |! 
δ] τὰ γ. {δοῦναι [μ8δι. 9 προῆγε χ. [πάμπολλα Ὁ, 
τὰ πολλὰ χῃ, πάντα πάμπολλα Κ΄. 11 τῶν καλῶν 2. 

. οὐδὲν εἰπὼν α΄, εἰπών τι χ. 16 τῷ κύρῳ κατέϑει γ. ᾿ 
θὰν 416]. Βίββῃορ. || διεσπαρμένοις Ὁ, διεσπαρμένος 2}. διε- 
ἀσμένοις Ὠ, διεσπασμένους Ε. 17 αὑτοῦ ἢ. 18 οἵ Ὀἰπᾶ,, 
χαζοη., οὗ δὴ γ. || μάλα δὴ γΥ. 19 ἑαυτοῦ χζ, αὐτοῦ Εἰ, 

τοῦ ἢ. 221] ἄρχον χΧ. 29. τινὰς] δὲ πολλοὺς Υ. 

14 
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8 χαὶ ἀνιώμενος μέντοι ἰσχυρῶς δῆλος ἦν, ὡς καὶ τὰ 

956 8} 3727 οὐ ον: Υ 

μὲν ᾿Ασσύριος διώξας ἄχρι οὗ ἀσφαλὲς ᾧετο εἶν, 
ἀπετράπετο᾽ οἱ δὲ Καδούσιοι ἐδῴξοντο πρὸς τὸ στρατι 

πεδον ἀμφὶ δείλην οἱ πρῶτοι. Κῦρος δ᾽ ὡς ἤσϑει 

τὸ γεγονός, ἀπήντα τοῖς Καδουσίοις καὶ ὅντινα ἴδ᾽ 

τετρωμένον ἀναλαμβάνων τοῦτον μὲν ὡς Γαδάτι 

ἔπεμπεν, ὕπως ϑεραπεύοιτο, τοὺς δ᾽ ἄλλους συγκατεσχ 
νου χαὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσι συνεπεμελεῖ, 
παραλαμβάνων Περσῶν τῶν ὁμοτίμων δυνεπιμελητά 

ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαϑοὶ ἐπιπονεῖν ἐϑέλουι 

--- - 

ἄλλων δειπνούντων ἡνίκα ὥρα ἦν, Κῦρος ἔτι σὺν τ 
ὑπηρέταις καὶ τοῖς ἰατροῖς οὐδένα ἑκὼν ἀτημέλητ᾽ 

παρέλειπεν, ἀλλ᾽ ἢ αὐτόπτης ἐφεώρα ἢ εἰ μὴ αὖτ 

ἐξανύτοι, πέμπων φανερὸς ἦν τοὺς ϑεραπεύσοντας. 

Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήϑησαν. ἅμα δὲ τῇ ἡμέ 

κηρύξας συνιέναι τῶν μὲν ἄλλων τοὺς ἄρχοντας, τ 
δὲ Καδουσίους ἅπαντας, ἔλεξε τοιάδε. 

ἄνδρες σύμμαχοι, ἀνθρώπινον τὸ γεγενημένον" "ἢ 
γὰρ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄντας οὐδὲν οἶμαι ϑε 

μαστόν. ἄξιοί γε μέντοι ἐσμὲν τοῦ γεγενημ 

πράγματος τούτου ἀπολαῦσαί τι ἀγαϑόν, τὸ μαϑι 

μήποτε διασπᾶν ἀπὸ τοῦ ὅλου δύναμιν ἀσϑενεστέρ 

1 ἄχρις Χ2, μέχρις Ὦ, μέχρι . 4 ὑπήντα γ. 1} τε οπῖ, ἱ 
Ὁ ἀπέπεμπεν γ. |} ϑεραπεύσοιτο χα... [0 πκατεσκήνου ϑοΠπθῖς 
ἠ ἔχοιεν Υ. 9 τοῖς τοιούτοις! τοσούτοις Ἐ᾿ || συνεπιπονεῖν 
ϑέλουσι Οὐ.  ροϑὺ ἐθέλουσι δα. καὶ ἀνεῖν ἐθέλουσι « (Θθ0α Ἠπὶ 
καὶ ἀνεῖν ϑυϊᾶδΒ. 10 μέντοι αὐτὸς ἰσχυρῶς Υ. {ΠΝ ὃς " 
11 ἡνίκα ἤδη Υ. 18 παρέλιπεν Ὁ, κατέλειπεν 2}), κατέλ 
Ο. [[| ἀφεώρα ἘΞ. 14 ἐξανύσοι 6. |} ϑεραπεύσοντας Ῥ, ϑεραπ 
οντας Οθὔ. 17 πάντας Υ. 18 ξύμμαχοι σ. |} ἀνϑρώπ' 
μὲν τὸ γεγενημένον πάϑος Υ. 19 οἴομαι χΧ“. 920 ἀξ 
μέντοι γε ἡμῖν τοῦ Υ. 2] τούτου πράγματος Υ. 
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τἧς τῶν πολεμίων δυνάμεως. καὶ οὐ τοῦτο, ἔφη, λέγω 30 

ὃς οὐ δεῖ ποτε χαὶ ἐλάττονι ἔτι μορίῳ ἱέναι, ὅπου ἂν 

ἡέῃ, ἢ νῦν ὃ Καδούσιος ὥχετο᾽ ἀλλ᾽ ἐάν τις κοινούμενος 
Ἰρμᾶταν τῷ ἱκανῷ βοηϑῆσαι, ἔστι μὲν ἀπαρτηϑῆναι, 

τι δὲ τῷ ὑπομένοντι ἐξαπατήδαντι τοὺς πολεμίους 5 

λλοσε τρέψαι ἀπὸ τῶν ἐξεληλυϑότων, ἔστι δὲ τἄλλα 

ἀρέχοντα πράγματα τοῖς πολεμίοις τοῖς φέλοις 

σφάλειαν παρέχειν. καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν 

πέσται., ἀλλ᾽ ἐξαρτήσεται τῆς ἰσχύος" ὃ δὲ ἀπεληλυϑὼς 
ν ἀνακοινωσάμενος, ὅπου ἂν ἦ, οὐδὲν διάφορον 10 
ἄσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο. ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τούτου, 31 

φή, ἢν ϑεὸς ϑέλῃ, ἀμυνούμεϑα τοὺς πολεμίους οὐκ 

ἷἰς μακράν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα ἀριστήσητε, ἄξω 

μᾶς ἔνϑα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο" καὶ ἅμα μὲν ϑάψομεν 

ς τελευτήσαντας, ἅμα δὲ δείξομεν τοῖς πολεμίοις 16 

ϑὰαὰ κρατῆσαι νομίξουσιν ἐνταῦϑα ἄλλους αὐτῶν 

θείττους, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ καὶ ὅπως γε μηδὲ τὸ χωρίον 

δέως δρῶσιν ἔνϑα κατέκανον ἡμῶν τοὺς συμμάχους" 

ἃν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, καύσομεν αὐτῶν τὰς κώμας 
αἱ δῃηώσομεν τὴν χώραν, ἵνα μὴ ἃ ἡμᾶς ἐποίησαν 30 

1 οὐ] οὐχὶ Ε, οἴη. χ. ὥ οὐχὶ δήποτε Υ (δήποτε οἰΐδια ρὴ. ἢ 
ἅττονι ἔτι) εἴτι ἐλάσσονι Ἐ', εἴτε ἐλάσσονι ἢ). ᾿ ὅπου ἂν οοά. 
ΘΘΙΤΩΔΠ Δ ητ5 α, που (ποῦ Χ) ἂν ΧΑΉΗ͂, ὁπότ᾽ ἂν Ε', ὁπόταν Ὦ. 
ἤν Υ͂. τι χ. [] κινούμενος χγᾷ. 4 ἀπαρτηϑῆναι Ματομδηΐ 
. ἐξαρτήσεται ἴὉ.. ἀπατηϑῆναι οοἀᾷ., ἀπαντηϑῆναι Ῥαπέία- 
68, σφαλῆναι νοὶ] ἡττηϑῆναι Ἠοτνοσάθῃ. 8. οὐδ᾽ ὁ] οὐδὲ 5. 
ἀπελθών γ. [10 ὅπου ἂν ἦ οἴη. 2 (ὅ. ἂν εἴη ο᾽. [} οὐδέν τι 

Ὁρόν τι Υ. 12 ἐὰν οοἀᾷ. ργαθίθσ γυ. 18 τάχιστα οπι. Ἐ' 
ὑμᾶς ἐγὼ ἔνϑα γ. 1 τοὺς πολεμίους Ε. 16 νομίσουσιν “." 

είττους αὐτῶν χ. 17 καὶ ὅπως... 18 συμμάχους ροϑὺ 
"πῶνται (2 ». 208) ὑγδηβροβαθυαπὺ ΒοΠΠ ΘΙ οΥ οὐ ΠἸομασταβ. 17 μη- 
Ἰ μὴ διὰ χ. 18 κατέκαινον γΥ, ἀπέκτειναν χα. " συμμάχους, ἐὰν 
(οπι. δὲ) Ῥαπίαχζι ἀθ5 οὗ 11, 8. ΥΠ]Ι ὅ, 1ὅ. Μροῃι. "1, 8. 
ἐὰν] ἢν γ. || ἀντεξίασι χ. ᾿ καύσωμεν γα. 90 δῃώσωμεν 2}. 

ΧΟΠΟΡΈ. Τυϑεϊξ, Οντὶ. ἘΔ. πιδίου. , ἐγ 
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29 ἑχυτὸν χα. αὐτὸν γ. 

ΘΡ8 {8 Ὑ ΟΚΉ  ἾΝ, εἰ 

ὁρῶντες εὐφραίνωνται, ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν κακὰ ϑεώμεν 

ἀνιῶνται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, ἔφη, ἀριστᾶτε ἰόντες 

ὑμεῖς δέ, ὦ Καδούσιοι, πρῶτον μὲν ἀπελϑόντε 

ἄρχοντα ὑμῶν αὐτῶν ἕλεσϑε ἧπερ ὑμῖν νόμος, ὅστι. 
ὑμῶν ἐπιμελήσεται σὺν τοῖς ϑεοῖς χαὶ σὺν ἡμῖν, ἤϊ 

τι προσδέησϑε᾽ ἐπειδὰν δὲ ἔλησϑε [καὶ ἀριστήσητε, 
πέμψατε πρὸς ἐμὲ τὸν αἱρεϑέντα. οἱ μὲν δὴ ταῦι 

ἔπραξαν: ὃ δὲ Κῦρος ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ στράτευμο 

κατέστησεν εἷς τάξιν τὸν ἡρημένον ὑπὸ τῶν Καδουσίω, 

καὶ ἐκέλευσε πλησίον αὑτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, ὅπωι 

ἔφη, ὃν δυνώμεϑα, ἀναϑαρρύνωμεν τοὺς ἄνδρας. οὕτὲἑ 

δὴ ἐπορεύοντο᾽ καὶ ἐξελθόντες ἔϑαπτον μὲν τοῦ 
Καδουσίους, ἐδήουν δὲ τὴν χώραν. ποιήσαντες ὃ 

ταῦτα ἀπῆλϑον τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῆς πολεμίας ἔχοντε 

᾿Εννοήσας δὲ ὅτι οἱ πρὸς αὐτὸν ἀφεστηκότες ὄντι 
πλησίον Βαβυλῶνος κακῶς πείδονται, ἢν μὴ αὐτὶ 

αἰεὶ παρῇ, οὕτως ὅσους τε τῶν πολεμίων ἀφίει, τί 

τους ἐκέλευσε λέγειν τῷ ᾿Δσσυρίῳ, καὶ αὐτὸς χκήρυν 

ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ταὐτὰ λέγοντα, ὅτι ἕτοιμος εἴη τοὶ 
ἐργαζομένους ὁ γῆν ἐᾶν καὶ μὴ ἀΡΘΝ εἶ χαὶ ἔχε 

νος βούλοιτο ἐᾶν ἐργάξεσϑαι τοὺς τῶν πρὸς ἑαυτὶ 
Ἷ 

4 αὐτῶν οτη. χ. ὅ ὑμῖν Ο. [|| ἤν γ. 6 προσδεήσεσθε 
προσδεήησϑε Β΄, [Π ἐπειδὰν δὲ ἔλησϑε οἴη. Υἵ. [| καὶ ἀριστήσετε, 
καὶ ἀριστήσαντες Υ, 46]. Ηυρ. 7 πρός με 5. 8 ἐπειδὴ 
9 καὶ κατέστησαν γ. [10 καὶ οἴα. Ἐ'. [ αὐτοῦ οοἀάᾷ, ρταρῦοσ 
ααἱ ἑαυτοῦ. 11 ἣν Υ. 12 ἐλϑόντες γε. 18 μὲν οτπ. ΟΑ, 
17 καλῶς 2. Ἰ} πήσονται ΑἩΟοοΣ. [ἣν γ. 18 αἰεὶ ΧΖ, γα 
ἀφίη οοαά. ] καὶ τούτους Υ (καὶ Θἰϊδτια ο᾽. 19 ἐκέλ 
20 ταὐτὰ ὨΪϊπα,, ταῦτα ὁοαα. ᾿ λέγων ἃ. ᾿ὶ λέγοντα ταῦτα, 
21 ἐᾶν τοὺς ἐργαζομένους τὴν γῆν Υ. || καὶ ἐκεῖνος ΧΖ, ἐκεῖνος. 
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ρεστηκότων ἐργάτας. καίτοι, ἔφη, σὺ μὲν ἢν καὶ 3 

ὕνῃ κωλύειν, ὀλίγους τινὰς κωλύσεις᾽ ὀλίγη γάρ 

τι χώρα ἡ τῶν πρὸς ἐμὲ ἀφεστηκότων. ἐγὼ δὲ 

ολλὴν ἄν σοι χώραν ἐῴην ἐνεργὸν εἶναι. εἰς δὲ τὴν 
γῦ καρποῦ κομιδήν, ἐὰν μὲν πόλεμος ἧ, ὃ ἐπικρατῶν 5 
ἵμαι καρπώσεται" ἐὰν δὲ εἰρήνη, δῆλον, ἔφη, ὅτι 
ὕύ. ἐὰν μέντοι τις ἢ τῶν ἐμῶν ὅπλα ἀνταίρηται σοὶ 

τῶν σῶν ἐμοί, τούτους, ἔφη, ὡς ἂν δυνώμεϑα 
τερον ἀμυνοίμεϑα. ταῦτα ἐπιστείλας τῷ κήρυκι 30 
ἔμψεν αὐτόν. οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι ὡς ἤκουσαν ταῦτα, τὸ 

α ἐποίουν πείϑοντες τὸν βασιλέα συγχωρῆσαι 

ὕτα χαὶ ὅτι μικρότατον τοῦ πολέμου λιπεῖν. καὶ ὃ 91 

σσύριος μέντοι εἴτε ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων πεισϑεὶς 

τὲ χαὶ αἰτὸς οὕτω βουληϑεὶς συνήνεσε ταῦτα᾽ καὶ 

ἔνοντο συνϑῆχαι τοῖς μὲν ἐργαζομένοις εἰρήνην 15 

ναι, τοῖς δ᾽ ὁπλοφόροις πόλεμον. ταῦτα μὲν δὴ 38 

ἐπέπραχτο περὶ τῶν ἐργατῶν ὃ Κῦρος᾽ τὰς μέντοι 

μὰς τῶν χτηνῶν τοὺς μὲν ἑαυτοῦ φίλους ἐκέλευσε 

αἀϑέσϑαι, εἰ βούλοιντο, ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐπικρατείᾳ" 
ν δὲ τῶν πολεμίων λείαν ἦγον ὁπόϑεν δύναιντο, 30 
ὡς εἴη ἡ στρατεία ἡδίων τοῖς συμμάχοις. οἱ μὲν 

1 σὺ ἔφη (οἴη. μὲν) χ. [[ ἢν Υ. ἢ κωλύεις ΧΑΗ. 8 χώρα 
» 7 Υ (αὖ χώραν: γῆν 4. 4 ἂν Οἵα. Χύ. ὅ--ὃ ἣν δὲ Υ. 
ρατῶν Υ. Ὁ εἰρήνη γένηται (γενήσεται ) δηλονότι σὺ 
ἴ. ἡ ὕπλα γα, ὁπλιτῶν ΔΉ. ᾿ ἀνταναιρεῖταί σοι ὅπλα 
Οὗἶοβ ἡ. 145. 20 Ποιὑζσϑηβίθίῃ. 9 ἀμυνούμεϑα Ο φῃὔθ ἑχκά- 
οι, αὶ δηΐθ ὡς ὕγϑη8ρ. 10 ἔπεμψεν αὐτὸν χῷ, ἀπέπεμπεν Υ. 
Ι ἐπεὶ Υ. 1 πάντα) πάντες Εὶ ἢ ἀν ὸν πείϑοντες Υ, 
αϑόν τὲ χ, ἐπέπειϑόν τε “. 19. ροβϑὺ ὅτι δαᾶ. εἰς χζ. ἢ} 

τατὸν ΑΗΒ. 18. ροβϑὺ εἴτε δα. καὶ χζ. 1 μὲν 
ΧΖ. 1 περὶ τῶν ἐργατῶν διεπέπρακτο Υ. 20 δὲ γ8: 
Ε χς. |} ̓ ν 1). }} δύναιτο Υ. 21] εἴη Υ, ἢ χζ. [[| στρατιὰ 

αὖ Ὁ. 200, 8 στρατιὰν). 

ἦν ἐν 
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Ὦ Κῦρε, νῦν μέν σοι ἐγὼ ταῦτα δίδωμι ἐν 

200 8. γ᾽ ν: 

“ | γὰρ κίνδυνοι οἱ αὐτοὶ καὶ ἄνευ τοῦ λαμβάνει! 

ἐπιτήδεια, ἡ δ᾽ ἐκ τῶν πολεμίων τροφὴ ἄμ, 
Ι 

τὴν στρατείαν ἐδόκει παρέχειν. 

Ἐπεὶ δὲ παρεδκευάξετο ἤδη ὁ Κῦρος ὡς ἀπιώ 

παρῆν ὃ Γαδάτας ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντὸο 

φέρων ὡς ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου, καὶ ἵππους δὲ ἥ 

πολλοὺς ἀφελόμενος τῶν ἑαυτοῦ ἱππέων οἷς ἠπιστήν 

διὰ τὴν ἐπιβουλήν. ὡς δ᾽ ἐπλησίασεν, ἔλεξε τοιάϊ 

παρόντι, καὶ χρῶ αὐτοῖς, ἐὰν δέῃ τι" νόμιξε δ᾽, ὁ 

καὶ τἄλλα πάντα τἀμὰ σὰ εἶναι. οὔτε γὰρ ἔστιν οἷ 
ἔσται ποτὲ ὅτῳ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμοῦ φύντι καταλείψω τ 
ὌΨΑ τ ὅδ ἢ 5, ΤΣ Σ ᾿ ᾿ 2 ] 
ἐμὸν οἰχον᾽ ἀλλ᾽ ἀνάγκη, ἔφη, σὺν ἐμοὶ τελευτ 

πᾶν ἀποσβῆναι τὸ ἡμέτερον γένος χαὶ ὄνομα. 

δρῶσι πάντα καὶ ἀκούουσι πάντα, οὔτε ἄδικον οἱ 

αἰσχρὸν οὐδὲν οὔτ᾽ εἰπὼν οὔτε ποιήσας ἔπαϑον. γ᾽ 
ἅμα ταῦτα λέγων κατεδάκρυσε τὴν ἑαυτοῦ τύχην τ] 
οὐκέτι ἐδυνάσϑη πλείω εἰπεῖν. 

Καὶ ὁ ΔΛῦρος ἀχούδας τοῦ μὲν πάϑους ὦκτις 

αὐτόν, ἔλεξε δὲ ὧδε. ᾿Αλλὰ τοὺς μὲν ἵππους δέχομ 
ἔφη δέ τε γὰρ ὠφελήσω εὐνουστέροις δοὺς αὐτοὺς 

4 ὁ χῦρος ἤδη ὡς Ἐς, ὁ κῦρος ἰδίως Ὁ. ὅ. τὲ] γε αὶ 
0 Ροϑύ φέρων δα. καὶ ἄγων οοαά. ρῥταρῦοι Ο. δὲ ἦγε] γε! 
ἣ ἦγε "ν᾿" τι ἠπιστήκει) " )στήκει ὍΝ 8 ἜΡΙΝ ὧδε; 

δέῃ Υ. 12 ὅτῳ] ὅτε 6. ἘΠ π᾿ 14 το : 
ναι α. ᾿ ὄνομα] οἴκημα χ. 1 τοὺς οπι. ΧΖ. 16 ροϑῦ. 1 πά: 
ΟΙη. Υ-. ᾿ Ροϑβύ. οὔτε] οὐδὲ ν6}] οὐδ᾽ «. 17 εἶπον γ, ὧν ἴῃ Τᾶδ᾽ 
18 τὴν αὐτὸς αὑτοῦ Ὁ, τὴν αὐτος αὐτοῦ Ε. 19 ἠδυνήϑη χ' 
πλέον χΧ. 92 τοῖς εὐνουστέροις (. 
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ὶ νῦν σοι εἶχον, ὡς ἔοικεν, ἐγώ τε οὗ δὴ πάλαι 
υμῶ, τὸ Περσῶν ἱππικὸν ϑᾶττον ἐχπληρώσω εἷς 

γὺς μυρίους ἱππεῖς" τὰ δ᾽ ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγα- 

ν φύλαττε, ἔστ᾽ ἂν ἐμὲ ἴδῃς ἔχοντα ὥστε σοῦ μὴ 
,τᾶσϑαι ἀντιδωρούμενον᾽ εἰ δὲ πλείω μοι δοὺς 

ίοις ἢ λαμβάνοις παρ᾽ ἐμοῖ, μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ οἶδ᾽ 

δάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μέν, ἔφη, πιστεύω δοι᾿ 
γῶὥ γάρ σου τὸν τρόπον φυλάττειν μέντοι ὅρα εἰ 

ιτήδειός εἶμι. ἕως μὲν γὰρ φίλοι ἦμεν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, 
λλίστη δὴ ἐδόκει εἶναι ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς κτῆσις" τῆς 
ἱρ μεγίστης πόλεως Βαβυλῶνος ἐγγὺς οὖσα ὅσα μὲν 

γελεῖσϑαι ἔστιν ἀπὸ μεγάλης πόλεως, ταῦτα ἀπ- 

αύομεν, ὅσα δὲ ἐνοχλεῖσϑαι, οἴκαδε δεῦρ᾽ ἀπιόντες 

τῶν ἐχποδὼν ἦμεν νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχϑροί ἐσμεν, δῆ- 
ν ὅτι ἐπειδὰν σὺ ἀπέλθϑης., καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσό- 

α καὶ ὁ οἷκος ὅλος, καὶ οἶμαι λυπηρῶς βιωσόμεϑα 

ὺὑς ἐχϑροὺς χαὶ πλησίον ἔχοντες καὶ κρείττους 

ιἰῶν αὐτῶν δρῶντες. τάχ᾽ οὖν εἴποι τις ἄν καὶ τί 
τὰ οὐχ οὕτως ἐνενοοῦ πρὶν ἀποστῆναι; ὅτι, ὦ 

ὕρε, ἡ ψυχή μου διὰ τὸ ὑβρέσϑαι καὶ ὀργίζεσϑαι 

τὸ ἀσφαλέστατον σχοποῦσα διῆγεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο 

1 οἱ οἵω. ζ. [οὗ Ὁ, οὖν Ε' ὃ χΖ. 2 ἐπιϑυμῶν Ἐ,, ἐπεϑύ- 
υν ἢ, || τοῦ περσῶν ἱππικοῦ ϑᾶττον ἐχκπλήσω γ. ᾿ τὸ τῶν 

ὃ ἱππεῖς χα. [ σὺ ἀπαγαγὼν] συναπαγαγὼν 2. 
γων Τ᾿ 4 φύλαττε ἔφη Υ. ἄν με γΥ. ᾿ ἴδῃς γ, εἰδῇς 

ὃ διδοὺς ΧΖ. Ὁ ἀπίης χ.  λαμβάνης Ὁ, λαμ- 
ν ἘΞ " οἷδα πῶς χε. 7 μὲν οἴῃ. χ. ᾿ ἔφη οἴῃ. Υ. 9 ὅρα 

ἄρα Ὁ ἢ, ὧρα Ε΄ 10 τῶν ἀσσυρίων χ. 11 δὴ οἴῃ. χῷ 
ταῦτα] ταύτης (ὁ. ᾿ἀπελαμβάνομεν Ο, ἐλαμβάνομεν Ε 

ΟΤΏ. χ. 18 δηΐθ τοὺς δα. ὅλως ΧΖ. 19 εἴποις Ὁ. 
εἴποι Ε΄. ᾿ καὶ οἵη. ζ. 90 δῆτα] δὴ Ε΄. ᾿ οὐχ οὕτως] ταῦτα 
7. 21 ὑβρίζεσϑαι χ 9 ἀεὶ γ. 

: 

ὡς ἂν δυναίμην μὴ αἰσχύνεσϑαι. πρὸς ταῦτα ὃ 88 

δ 

ΠῚ 



96 

οι 

1 

ΟΥ] 

ς 

ἄν σοι σῶα ἦ Ὑσῦ σοι ἀσφαλῶς, ὁπόταν εἰς αἰτὰ ἴη 

1ὅ 

9869 μιν σὰν τὰ 

κυοῦσα., ἄρά ποτ᾽ ἔσται ἀποτείσασϑαι τὸν καὶ ϑεὸ 

ἐχϑρὸν καὶ ἀνθρώποις, ὃς διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἤν τὶ 

τι αὐτὸν ἀδικῇ, ἀλλ᾽ ἐάν τινα ὑποπτεύσῃ βελτίον 

ἑαυτοῦ εἶναι. τοιγαροῦν οἶμαι αὐτὸς πονηρὸς ὧν πᾶι 

πονηροτέροις ἑαυτοῦ συμμάχοις χρήσεται. ἐὰν δέ τ 

ἄρα καὶ βελτίων αὐτοῦ φανῇ, ϑάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρ 

οὐδέν ὅεὲ δεήσει τῷ ἀγαϑῷ ἀνδρὶ μάχεσϑαι, ἀλ 
ἐκεῖνος τοῦτο ἀρκέσει μηχανώμενος, ἕως ἂν ἕλῃ τὶ 

ἑαυτοῦ βελτίονα. τοῦ μέντον ἐμὲ ἀνιᾶν καὶ σὶ 

πονηροῖς ῥᾳδίως οἶμαι κρατῶν ἔσται. 

᾿Ακούδσαντι ταῦτα τῷ Κύρῳ ἔδοξεν ἄξια ἐπιμελεί, 

λέγευν. καὶ εὐϑὺς εἶπε, Τί οὖν, ἔφη, ὦ ΓΑαδάτ 
οὐχὶ τὰ μὲν τείχη φυλακῇ ἐχυρὰ ἐποιήσαμεν, ὅπι 

αὐτὸς δὲ σὺν ἡμῖν στρατεύῃ, ἵνα ἢν οἱ ϑεοὶ ὥσπ 

νῦν σὺν ἡμῖν ὦσιν, οὗτος σὲ φοβῆται, ἀλλὰ μὴ 

τοῦτον; ὅ,τι δὲ ἡδύ δοι ὁρᾶν τῶν σῶν ἢ ὅτῳ συνί 

χαίρεις, ἔχων σὺν σαυτῷ πορεύου. καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμ' 

ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, πάνυ χρήσιμος εἴης, ἐγώ τὲ ἐ 
ὅσα ἂν δύνωμαι πειράσομαι. ἀκούσας ταῦτα ὃ Γαδάτ' 

ἀνέπνευσέ τε καὶ εἶπεν, ᾿4ρ᾽ οὖν, ἔφη, δυναίμην ᾿ 

1 κύουσα Υ, κύουσ᾽ Χ7. Ϊ ἀποτίσεσϑαι ΧΑ. 2 διατελεῖ. 
οὐ (ιατελ ἴῃ γ88.) Ε, δῆλός ἐστι : 8 ἀδικήσῃ Υ. ᾿ 
4 ἑαυτοῦ χα. αὐτοῦ Τ' 5) ἑαυτοῦ χζ, αὐτοῦ Υ. Ι" ξυμμάχοις 
ἢν Υ. ὃ τούτῳ ἀρκέσει χΖ, ἀρκέσει, τοῦτο Υ. ! ἕως ἂν ἕλῃ 
ἕως ἀνέλῃ ΑΗ, ὡς ἀπολέσει ὙΣ 9 σὺν τοῖς πονηροῖς 
10 κρατῶν ἔσται, ΘρῸ ΟἿΥ̓' ὅ, 26, κρείττων ἔσται οοαά. ᾿ Χρ 
τῶν οἶμαι χ. 11 τῷ κύρῳ ταῦτα Υ. 19 ἐχυρὰ φυλαχῇ 
φυλακῇ ἰσχυρά Υ. ἢ ἐποίησας γα. 14 σῶα οτα. οὖ εἴη 
ἢ Υ. || αὐτὰ) αὐτὸν Ἔ, 16 φοβεῖται Β΄. 17 ἢ] ἦ 5. 18 σαι 
ΗἩουθ]θίη, ἑαυτῷ ΧΩ, ἐμοὶ Υ 19 γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ϊπά., γὲ ᾿ 
δοκῶ 2, ᾿ἐγὼ δοκῶ Υ, γέ μοι ἈΠ ἂν Ροϑὺ πάνυ δα. Υ. Ϊ 
γα, ἔγωγε ΧΑΗ. 90 ὅσα ἂν 2, ὡς ἐὰν γ, ὅταν ἂν ΣΧ. 
νῦν δυναίμην ΄. 



ε ΤΥ: ΔΕΟΊΙΝ. 203 

τυσχευασάμενος φϑάσαι πρίν δὲ ἐξιέναι; βούλομαι γάρ 

νι. ἔφη, καὶ τὴν μητέρα ἄγειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ. Ναὶ μὰ 

(᾿ ἔφη, φϑάσεις μέντοι. ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω ἕως ἂν 
ῆς καλῶς ἔχειν. οὕτω δὴ ὃ Γαδάτας ἀπελθὼν 
ύὑλαξι μὲν τὰ τείχη σὺν Κύρῳ ὠχυρώσατο, συνεσκυα- 

ατο δὲ πάντα ὁπόσοις ἂν οἶκος μέγας καλῶς οἰκοῖτο. 

γετο δὲ χαὶ τῶν ἑαυτοῦ τῶν τε πιστῶν οἷς ἥδετο 
αἱ ὧν ἠπίστει πολλούς, ἀναγκάσας τοὺς μὲν καὶ 
γυναῖκας ἄγειν, τοὺς δὲ καὶ ἀδελφούς, {τοὺς δὲ καὶ παῖ- 

αδάταν εὐθὺς ὃ Κῦρος ἐν τοῖς περὶ αὑτὸν ἤει ἔχων 

αἱ ὁδῶν φραστῆρα καὶ ὑδάτων καὶ χιλοῦ καὶ σίτου, 

ὃς εἴη ἐν [τοῖς] ἀφϑονωτάτοις στρατοπεδεύεσϑαι. 

Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος καϑεώρα τὴν τῶν Βαβυλω- 
"ων πόλιν καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ἡ ὁδὸς ἣν ἤει παρ᾽ αὐτὸ 
Ὦ τεῖχος φέρειν, χαλέσδας τὸν Γωβρύαν καὶ τὸν 

αδάταν ἠρώτα εἰ εἴη ἄλλη ὃδός, ὥστε μὴ πάνυ 

γγὺς τοῖ τείχους ἄγειν. καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν, Εἰσὶ 
ἕν, ὦ δέσποτα. χαὶ πολλαὶ ὁδοί. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, 
ὕμην καὶ βούλεσϑαν ἄν σε νῦν ὅτι ἐγγυτάτω τῆς 

όλεως ἄγειν. ἵνα καὶ ἐπιδείξαις αὐτῷ ὅτι τὸ στράτευμά 

ἢ ἄγειν μετ᾽ ἐμαυτοῦ χα (ἴπ (ὁ ἐμ 8. γ.), μετ᾽ ἐμαυτοῦ ἀγα- 
εἶν Υ. ὃ φϑήσει Ἠοτί] δίῃ, φϑάσεις οοαα. ᾿ ἕως χα, ἔστ᾽ γ. 
καλῶς σὺ φῆς Υ. ὃ φύλαξι] ἐφύλαξε γ. ᾿ ἁπΐθ ὠχυρώσατο 

'ἀὰ, ἃ γ. ὁ ἂν οἴῃ. Υ. [[ καλῶς οι. , 7 ἦγε Β-. 8. ὧν) 
τς Ὁ, οἷς Ε΄. || πολλοὺς αὐτῶν Υ. 9 ἀδελφὰς γ΄. ᾿ «τοὺς δὲ 
αἱ παῖδας» ΘρῸ 10 κατέχει χ. 11 εὐθὺς οὔ. γΥ,, τοὺὐν- 

δὶ Ὁ, ἀνεὶ Τ᾿. || [τοῖς] Πἰπᾶ. [[| στρατεύοιτο γΥ. 14 καϑώρα Ε΄ 
ὃ παρ᾽ αὐτὸ] παρὰ Ε΄. 17 ἠρώτα οτι. χ. ᾿ ἄλλη ὁδὸς εἴη ν. ἢ} 
νυ πλησίον ἄγειν τοῦ τείχους Υ. 40 ὥμην γ. || ἐγγύτατα 
γειν τῆς πόλεως Υ. 91 χαὶ οἵχ. Ε, |Πἐπιδείξης γ. ᾿ αὐτῷ] 

ὶ 

λας), ὡς δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτούς. χαὶ τὸν μὲν 40 
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10 

δ 6 09), ἀνεῳγμένοις Ῥαπίαφί 65 οἵ. Ἴ 1,38. Απ. ΥἿΙΕΙ 1, 16. 11 

οθά 11Β. Υ. ΟΘᾺΑΡ, 1Υ͂: γ 

ὅου ἤδη πολύ τέ ἐστι καὶ καλόν᾽ ἐπειδὴ καὶ ὅτι 
ἔλαττον εἶχες προσῆλϑές τε πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος καὶ 

ἐθεᾶτο ἡμᾶς οὐ πολλοὺς ὄντας" νῦν δὲ εἰ καὶ 

παρεσκευασμένος τί ἐστιν, ὥσπερ πρὸς σὲ εἶπεν ὅτ᾽ 

παρασκευάξοιτο ὡς μαχούμενός σοι, οἶδ᾽ ὅτι ἰδόντ 
αὐτῷ τὴν σὴν δύναμιν πάλιν ἀπαρασκευαστότατα τὲ 

ἑαυτοῦ φανεῖται. 

Καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Ζοκεῖς μοι, ὦ Γω 
βρύα, ϑαυμάξειν ὅτι ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ πολὺ μείονε 

ἔχων στρατιὰν ἦλθον, πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος προσῆγον 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ πλείονα δύναμιν ἔχω, οὐκ ἐθέλω ὑπ 
αὐτὰ τὰ τείχη ἄγειν ἀλλὰ μὴ ϑαύμαζε: οὐ γὰρ τι 

Ι 

αὐτό ἐστι προσάγειν καὶ παράγειν. προσάγουσι μὲϊ 

γὰρ πάντες οὕτω ταξάμενο.ν ὡς ἂν ἄριστοι εἶξι 

μάχεσϑαι, καὶ ἀπάγουσι δὲ οἱ σώφρονες ἧ ἂν ἀσφα 

λέστατα, οὐχλ ἧ ἂν τάχιστα ἀπέλϑοιεν. παριέναι δ᾽ 
ἀνάγκη ἐστὶν ἐχτεταμέναις μὲν ταῖς ἁμάξαις, ἀνειρμέ; 

νοις δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις σκευοφόροις ἐπὶ πολύ᾽ ταῦτι 

αὐτοῖς Ε΄, αὐτὸ αρυ. ὅτε... ἤδη] καὶ τὸ στράτευμν ὅτι ἥδ᾽ 
δον Εἰ, τὸ στρ. ὅτι σοι 10. 1 ἐπεὶ Υ 2 προῆλϑες ΧΊ 
8 ἐθεῶντο Εξ. [ εἰ καὶ χα, καὶ εἰ γ. Ἶ τί 3, τίς ΧΥ. | πρὸ 
σὲ εἶπεν σ΄. πρὸς σὲ εἰπεῖν χα, προεῖπεν Υ. ὃ παρεσκευάσατο γ."} 
ὅ. σοι οτα. Εἰ. ᾿ ὅτι Υ, ὅτι ὡς ΧΩ. 6 ἀπαρασκεύαστα Υ. Ι τι 
ΟΙΏ. Ζ 7 ἑαυτοῦ χῷ, αὐτοῦ ΕΒ. 9 μὲν οἴη. ΧΖ. 10 

.11 δύναμιν οι. χ. [10 προσήγαγον νῦν δὲ πλείω δύναμι 
ἔχων Υ. 19. γὰρ ροϑὺ ἀλλὰ οὖ ἔφη γροβὺ ϑαύμαξε δα τ 
19 δηΐθ καὶ δἀὰ. τε γ, τι Σ. 14 ἅπαντες Τ. ᾿ οὕτω ταξάμενοι 
ὡς] οἱ παραταξάμενοι ἧ ϑυϊάεβ. ᾿ ἄρεστοι εἶεν μάχεσϑαι] οἵων, 
ται ἄριστα μάχεσϑαι Υ. 15 καὶ... 16 ἀπέλϑοιεν ἀ6]. ἴδρ, 
1ῦ χαὶ ἀπάγουσι δὲ χΖ, ἀπάγουσι μέντοι γ, παράγουσι δὲ ϑαϊᾶδε, 
16 ἀνάγκη δὲ Ζ. 17 ἐστὶν οἵη. ϑιυϊάδαβ. ᾿ ἐχτεταγμέναις ἊΝ 
ἀνειρμένοις Ὠϊπά, ἀνειργμένοις Υ ϑυϊάδ οὗ, Η6]1. ΥἹΙ 1, 81 
γε. 5.ῆς ἀνειργομένοις ΧΖ (1Π Ἢ ΒΌΡΘΙ γο Μδτζοβδηΐιο ἰοεύ, 



ῃ ΡΥ ΟΕ. 2θ0Ὁ 

ὃ πάντα δεῖ προκεχκαλύφϑαι τοῖς ὁπλοφόροις καὶ μη- 
αμῇ τοῖς πολεμίοις γυμνὰ ὕπλων τὰ σκευοφόρα φαί- 
σϑαι. ἀνάγκη οὖν οὕτω πορευομένων ἐπὶ λεπτὸν 
χὶ ἀσϑενὲς τὸ μάχιμον τετάχϑαι᾽ εἰ οὖν βούλοιντο 
ρόοι ἐκ τοῦ τείχους προσπεσεῖν πῃ, ὅπῃ προσμεί- 
ιὲν, πολὺ ἂν ἐρρωμενέστεροι συμμιγνύοιεν τῶν 

αριόντων᾽ καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μακρὸν πορευομένοις 

χχαραὶ καὶ αἱ ἐπιβοήϑειαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ τείχους 

ραχὺ πρὸς τὸ ἐγγὺς καὶ προσδραμεῖν καὶ πάλιν ἀπ- 

ϑεῖν. ἢν δὲ μὴ μεῖον ἀπέχοντες παρίωμεν ἢ ἐφ 

ον χαὶ νῦν ἐκτεταμένοι πορευόμεϑα. τὸ μὲν πλῆϑος 

τόψονται ἡμῶν. ὑπὸ δὲ τῶν παρυφασμένων ὅπλων 

9 

ἴς ὄχλος δεινὸς φαίνεται. ἂν δ᾽ οὖν τῷ ὄντι ἐπ- 
ἰωσί πῃ, ἐκ πολλοῦ προορῶντες αὐτοὺς οὐκ ἂν ἀπ- 

ἴσχευοι λαμβανοίμεϑα. μᾶλλον δέ, ὦ ἄνδρες, ἔφη. 
δ᾽ ἐπιχειρήσουσιν, ὁπόταν πρόσω δέῃ ἀπὸ τοῦ τεί- 

ὃς ἀπιέναι, ἂν μὴ τῷ ὅλῳ ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς 
Ἰείττους εἷναι’ φοβερὰ γὰρ ἡ ἀποχώρησις. ἐπεὶ δὲ 
ὕτ᾽ εἶπεν, ἔδοξέ τε ὀρθῶς τοῖς παροῦσι λέγειν καὶ 

1 δεῖ πάντα γΥ. 4 μαχικὸν Ε΄. βούλονται χ. ὃ ἁϑρόοι 
. 5} ἐκ τοῦ τείχους ἀϑρόοι πῃ προσπεσεῖν Υ. ᾿ πῃ) ποῖ 2, 
ἐσεῖν Ο, οπι. Εἰ. [ προσμίξειε(ν) Χ κ΄. Ὁ πολλῷ γ. ἂν οἵη 

Η. ᾿ ἐρρωμενέστεροι Ηρου]οη, ἐρρωμενέστερον ΧΥ͂, ἐρρωμενε- 
θῶν 2, ἐρρωμενεστέρως σ. “συμμιγνύειν γ΄. μιγνύειν ΧΩ 

8 αἱ οτὰ. Ε6. |] τοῖς] τοὺς γΥ. 9 τὸ] τοὺς γ. 
λϑεῖν (6. 11 ὁπόσον ΥγΥ. " καὶ νῦν... πλῆϑος οτὴη. 2 
ἡμᾶς χο. ᾿ κατόψονται ἡμᾶς καὶ ὥσπερ νῦν, ἐκτεταμένοι 
υώμεϑα Ῥαπίδ᾽ 468. 18 πᾶς... φαίνεται] καὶ ὁ ὄχλος 

γὸς φανεῖται Ῥαπίαφϊ 68. ̓  ἢν δ᾽ ἄρα καὶ οὕτως ἰόντων ἐπ- 
ὦσι Υ οὐ αὰὖἱ σιωσῇ δἃαα. σ΄, 1 δ᾽ ἔφη ὦ ἄνδρες Υ. 
ἐπιχειροῦσιν ὅταν γ. 17 ἢν γ.  ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς ΧΖ, 
ὑτεώς που πάντως Υ, πιστεύωσί που πάντως ϑομποίαοι δὲ 
Ἱ πιστεύσωσι. Ν͵ύβο 6. 18 φοβερὸν γγ. ᾿ ἡ οἵη. Κ᾿. 

46 

σι 

47 

10 
8 

49 

δ -- 



51 
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10 τοὺς φυλάττοντας. 
γ 

[ 

ν Ἐ 

966 118. Υ. ΟΑΡ. ΤΥ. Υ͂. ᾿ 

ἦγεν ὁ Γωβρύας ὥσπερ ἐκέλευσε. παραμειβομένου 

τὴν πόλιν τοῦ στρατεύματος αἰεὶ τὸ ὑπολειπόμεν, 

ἰσχυρότερον ποιούμενος ἀπεχώρει. . 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος οὕτως ἐν ταῖς γιγνομέμα 

ἡμέραις ἀφικνεῖται εἷς τὰ μεϑόρια τῶν Σύρων καὶ 

Μήδων, ἔνϑενπερ ὡρμᾶτο, ἐνταῦϑα δὴ τρία ὄντα τί 

Σιύρων φρούρια, ἕν μὲν αὐτὸς τὸ ἀσϑενέστατον 

προσβαλὼν ἔλαβε, τὼ δὲ δύο [φρουρίω] φοβῶν μ' 

Κῦρος, πείϑων δὲ Γαδάτας «ἀν ἔπεισε παραδοῦτ 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα διεπέπρακτο, πέμπει πρὸς Κυαξάρ 

καὶ ἐπέστειλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ὅπ, 

περὶ τῶν σιροσοίων ὧν εἰλήφεσαν βουλεύσαιντο ὃ 

χρήσαιντο, καὶ ὕπως ϑεασάμενος τὸ στράτευμα 

περὶ τῶν ἄλλων σύμβουλος γίγνοιτο ὅ,τι δοκοίη. 

τούτου πράττειν ἐὰν δὲ κελεύῃ, εἶπέ, ἔφη, ὅτι ἐ 

ἂν ᾧς ἐχεῖνον ἰαΐημι συφερατρπεὔεμ δόσε ποι ὁ μὲν 

ἄγγελος ᾧχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγελῶν. ὁ δὲ Κῦρος ἐν τοῦ 

1 ἦγεν] ἡγεῖτο, 586 ροβὲ ἐχέλευσεν ὑτῶῃ8ρ. γ.  παραμειβο᾽ 
νου... στρατεύματος ΧΥ. τοῦ παραμειβομένου δὲ στρατ 
ματος 2. 9 αἰεί ΧΖ (ροβὺύ ὑπολειπόμενον Α), ἀεὶ Υ. δι 
πρὸς Ὑὲη) ἀσσυρίων {π| ) ἢ. 6 ἔνϑενπερ 2, : 
ὄϑενπερ Υ. 1 ὥρμητο Ἠοτί]οῖη, ὡρμᾶτο οοἀά. 7 αὐτὸς] 
τῶν Υ. ἱ προσβαλὼν βίᾳ " ᾿προσλαβὼν ΟΡΓ 8 δύω χ 
φρουρίω οἵα. Ζοπ. 9. ἀνέπεισε 6σο, ἔπεισε οοἀᾷ., παρεύκ' 
ασαν οη. 1 διεπράξατο Σ. 19 ἐπέστελλεν οο8ά. 
ἴθ᾽ χ. ἥκειν αὐτῷ Ὁ, ἥκευν αὐτὸν ιν στράτευμα Υ. 19 " 
περὶ Δα. τε γ. 1[4 χρήσονται Ἐ. ᾿6 ὅπως ΟΤη. 2. 1 γίγνο, 
ὅ,τι] γένηται ὅτι ἂν χπ. 16 τούτων Ἐ᾿. [ ἣν Υ. ἐγὼ ἂν᾿ 
ΒΡ, ἔγνω ὡς ἂν ΧΘΗ, ἔγνω ἂν ὡς ἴ, ἔγνωσαν Α, 1. ὯΙ 
Ὀιπά., ἐὼν χΧ4Ε', οιμι Ὁ. [} στρατοπεδουσόμενος γ ΑΗ, στραὶ 
πεδευσάμενος χθ, οὐχτ, θιπᾶ, [||ωῳδὴ οπὶ. Ζ. 18 ἀπαγγέϊ) 
40 Ὁ, ἀπαγγέλων ᾿ς, οοττ. Ὠ1πά. [[ ἐν τούτῳ ἐκέλευσε] ἐκέλε 
τούτῳ τὸν γαδάτην γ (-αν 2)). 



ΤΕ 

" ΒΟΥ. ὍΔΡ.ΥΓ. ῷθ1 

(ὖ ἐκέλευσε τὴν τοῦ ᾿Ασσυρίου σκηνήν, ἣν Κυαξάρῃ 

ν Μῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην κατασχευάδσαι ὡς βέλτιστα 

τε ἄλλῃ κατασκευῇ ἣν εἶχον καὶ τῷ γυναῖκα εἶσ- 
(γαγεῖν εἷς τὸν γυναικῶνα τῆς σχηνῆς καὶ σὺν ταύτῃ 

ἃς μουσουργούς, αἵπερ ἐξῃρημέναι ἦσαν Κυαξάρῃ. 

ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὃ δὲ πεμφϑεὶς πρὸς τὸν 

υαξάρην ἐπεὶ ἔλεξε τὰ ἐντεταλμένα, ἀχούσας αὐτοῦ 

; Κυαξάρης ἔγνω βέλτιον εἶναι τὸ στράτευμα μένειν 

ν τοῖς μεϑορίοις. καὶ γὰρ οἱ Πέρσαι οὺς μετεπέμ- 

ατο ὁ Κῦρος ἧκον" ἦσαν δὲ μυριάδες τέτταρες τοξο- 

ὧν καὶ πελταστῶν. δρῶν οὖν καὶ τούτους σινομέ- 
Ἣσνς πολλὰ τὴν Μηδικήν, τούτων δὴ ἐδόκει ἥδιον 

παλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλλον ὄχλον εἰσδέξασϑαι. ὃ 

ἐν δὴ ἐκ Περσῶν ἄγων τὸ στράτευμα ἐρόμενος τὸν 

ἰυαξάρην κατὰ τὴν τοῦ Κύρου ἐπιστολὴν εἴ τι δέοιτο 

οὔ στρατοῦ, ἐπεὶ οὐκ ἔφη δεῖσϑαι, αὐθημερόν, ἐπεὶ 
χουός παρόντα Κῦρον, ὥχετο πρὸς αὐτὸν ἄγων τὸ 
τράτευμα. 

'ἀραμείνασιν Μήδων ἱππεῦσιν" ὡς δ᾽ ἤσϑετο ὁ Κῦρος 

᾿ροσιόντα αὐτόν. λαβὼν τούς τε τῶν Περσῶν ἱππέας, 

Ἰλλοὺς ἤδη ὄντας. καὶ τοὺς Μήδους πάντας καὶ τοὺς 

θμενίους καὶ τοὺς Ὑρχανίους καὶ τῶν ἄλλων συμ- 

1 χυαξάρει ἣν ΧΩ. 2 ἐξῆγον χ. [| κάλλιστα Υ. ὃ παρα- 
κδυῇ χα Ζοῃ. [[ εἶχε χΥ. | τῷ γυναῖκα χὰ, τὼ γυναῖκε Υ, τὴν 
υναῖκα Ῥαπύα!αθβ. | εἰσάγειν Χ. 4 ταύτῃ χᾷ, αὐταῖς Υ. 
προστεταγμένα χ. ᾿ ὁ κυαξάρης αὐτοῦ γ. 9 ἐν τοῖς] αὐ- 
ἴῖς α. 11] τούτους] τοὺς 5. 13 δὴ Ἔσο, ἂν οοδά. 18 μᾶλ- 

ὃν ΟἿ. 2. [ ἄλλον] ὅλον χ. 14 τὸ στράτευμα χ,. τὸν στρατόν 
δῦ. [1 τοῦ οἴη. γχ. [106 στρατεύματος γν. 19 τῇ ὑστεραίᾳ 
τορεύετο Υ. 20 τῶν μήδων Ζοῃ. ἱππεῦσιν μήδων Χα. 

τῶν περσῶν)] πέρσας Υ. 22 πάντας] παρόντας χεζοῃ. 
καὶ τοὺς ὑρκανίους οἵη. Ζ. 

Ὁ δὲ Κυαξάρης ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τοῖς ὅ 
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μάχων τοὺς εὐιπποτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτους ἀπήντα, 

ἐπιδεικνὺς τῷ Κυαξάρῃ τὴν δύναμιν. ὁ δὲ Κυαξάρης 

ἐπεὶ εἶδε σὺν μὲν τῷ Κύρῳ πολλούς τε καὶ χαλοὺς 
καὶ ἀγαϑοὺς ἑπομένους, σὺν αὑτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ 

ὀλίγου ἀξίαν ϑεραπείαν, ἄτιμόν τι αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι 
καὶ ἄχος αὐτὸν ἔλαβεν. ἐπεὶ δὲ καταβὰς ἀπὸ τοῦ 

ἵππου ὁ Κῦρος προσῆλθεν ὡς φιλήσων αὐτὸν χατὰ 

νόμον, ὁ Κυαξάρης κατέβη μὲν ἀπὸ τοῦ ἵππου. ἀπ- 

ἑστράφη δέ καὶ ἐφίλησε μὲν οὔ. δακρύων δὲ φανε- 

ρὸς ἦν. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος τοὺς μὲν ἄλλους 

πάντας ἀποστάντας ἐκέλευσεν ἀναπαύεσϑαι᾽ αὐτὸς δὲ 

λαβόμενος τῆς δεξιᾶς τῆς Κυαξάρου καὶ ἀπαγαγὼν 

αὐτὸν τῆς ὁδοῦ ἔξω ὑπὸ φοίνικάς τινας, τῶν τε Μη- 

δικῶν πίλων ὑποβαλεῖν ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ καϑίσας 

αὐτὸν καὶ παρακαϑισάμενος εἶπεν ὧδε. 
Εἰπὲ μοι. ἔφη, πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ ϑεῖε, τί μοι 

ὀργίζῃ χαὶ τί χαλεπὸν ὁρῶν οὕτω χαλεπῶς φέρεις, 

ἐνταῦϑα δὴ ὁ Κυαξάρης ἀπεχρίνατο, Ὅτι, ὦ Κῦρε 
δοχῶν γε δὴ ἐφ᾽ ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐφικνεῖται 

καὶ τῶν πάλαι προγόνων καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυ- 

κέναι χαὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομιζόμενος εἶναι, ἐμαυτὸν 

μὲν ὁρῶ οὕτω ταπεινῶς καὶ ἀναξίως ἐλαύνοντα, σὲ 

1 ἱπποτάτους χ. || τε καὶ εὐοπλοτάτους ΟΙΏ. ΧΖ. 2 δὐΐθ 
ἐπιδεικνὺς 8δαα. "λαβὼν καὶ Υ. Ὁ μὲν οτῃ. Χ. 4 συνεπομέ- 
νους Υ. 1 σὺν αὐτῷ δὲ χ, σὺν ἑαυτῷ δὲ Ζ, καὶ αὐτῷ γ. ὅ ἔδο- 
ξεν αὐτῷ Υ. ὁ ὁ κῦρος ἀπὸ τοῦ ἵππου Υ᾽ Ἷ Ἶιϑεν ΥΕ. 
8 νόμον] μόνον χ. 10 δὴ] δὲ γ. 11] ἄπαντας Ε΄. || ἀναστάντας 
ΧΖ. Ι ἀναπαύσασϑαι Υ. 12 τῆς Ἐ,, τοῦ οοὐἰ. [[ καὶ οτα. Ἐ-. 
18 τόν τε μηδικὸν πῖλον Χ. 14 ὑποβάλλειν γ. 18 παρα- 
καθεζόμενος γ.᾿ εἶπεν) ἤρετου. 18 δὴ χυαξάρης αὐτῷ λέγει 
τοιάδε ἘΠ ἢ  Ὑ: αὖ. : ἼΟΟΒ  ΠΠ ἔφη γ. ὦ γε Χ. 
19 ὅσων ΧΑΉρΡΙΡ. Ι ἀφικνεῖται χα. 90 πεφυκὼς σ Ε΄. 91 ἕἑαυ- 
τὸν Ἐ΄. 2 ὁρῶν ΧΕ. 
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δὲ τῇ ἐμῇ ϑεραπείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει μέγαν τε 

καὶ μεγαλοπρεπῆ παρόντα. καὶ ταῦτα χαλεπὸν μὲν 

οἶμαι καὶ ὑπὸ πολεμίων παϑεῖν, πολὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ, χα- 
λεπώτερον ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν ταῦτα πεπονϑέναι. 

ἐγὼ μὲν γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ γῆς καταδῦναι 

ἥδιον ἢ ὀφϑῆναι οὕτω ταπεινὸς καὶ ἰδεῖν τοὺς ἐμοὺς 

ἐμοῦ ἀμελήσαντας καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοί. οὐ γὰρ 

ἀγνοῶ τοῦτο, ἔφη, ὅτι οὐ σύ μου μόνον μείζων εἶ, 
ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι ἰσχυρότεροι ἐμοῦ ὑὕπαντι- 

ἄξουσί μοι καὶ κατεσκευασμένοι εἰσὶν ὥστε δύνασϑαι 

ποιῆσαι μᾶλλον ἐμὲ κακῶς ἢ παϑεῖν ὑπ᾽’ ἐμοῦ. καὶ 

ἅμα ταῦτα λέγων πολὺ ἔτι μᾶλλον ἐκρατεῖτο ὑπὸ τῶν 

δακρύων, ὥστε καὶ τὸν Κῦρον ἐπεσπάσατο ἐμπλησϑῆ- 

ψαι δακρύων τὰ ὄμματα. ἐπισχὼν δὲ μικρὸν ἔλεξε 

τοιάδε ὃ Κῦρος. 

. ᾿Αλλὰ ταῦτα μέν, ὦ Κυαξάρη. οὔτε λέγεις ἀληϑῆ 
οὔτε ὀρϑῶς γιγνώδχεις, εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ Μή- 

δους κατεσκευάσϑαι ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ κακῶς ποι- 

εἶν. τὸ μέντοι ὅδε ϑυμοῦσϑαι καὶ φοβεῖσϑαι οὐ ϑαυ- 

μάξω" εἰ μέντοι γε δικαίως ἢ ἀδίκως αὐτοῖς χαλεπαί- 

ψεις, παρήσω τοῦτο᾽ οἶδα γὰρ ὅτι βαρέως ἂν φέροις 

ἀκούων ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ αὐτῶν τὸ μέντοι 

ὃ χαλεπώτατον Ε. ὅ δοκῶ ἔφη Υ. ᾿ τῆς δηΐε γῆς δάα. γ2. ἢ 
ἱ 

ἥδιον δῦναι γ. 1 ἐμοὺς οἵ. Υ-. ᾿ ἀμελήσαντας ἐπιγελῶντας γ. 
9 εἶ) εἶναι χ. ᾿ ἀπαντῶσι χὰ (ὑπαντῶσι σ᾽. 10 κατασκευα- 
σάμενοι χ. ᾿ εἰσὶν οἴπ. γ. 1 ὃ οι. 46Η. [16 ὦ κυαξάρη χΩΖ, 
ἔφη ὦ ϑεῖε γ. 3 ἀληϑῶς Υ. 18 κατασκευάσασϑαι χ, παρ- 
εσκευάσϑαι ἢ. ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ] σοι ἱκανοὺς εἶναι 2. 
19 καὶ φοβεῖσϑαι οἱι. Ζ. ᾿ οὐ ἀ6]. Ῥαηῃίαχιθβ οἵ. Η6]1]. ΥἹἿ ὅ, 46. 
ΤΈΒρ. 86. 9, ὅ. 30 μέντοι γε] μέντοι Ε΄, μὲν γὰρ Ῥαπίαφίαθ8. ᾿ 
ἀδίκως ἢ δικαίως ΑΟ, ἡ ἀδίκως Ηπιρ. ᾿ ἐχαλέπαινες γ. 31 φέ- 

ρῃς Ο6α), φέρεις Εἰ. 
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ἄνδρα ἄρχοντα πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν τοῖς ἀρχομένοις, 

τοῦτο ἐμοὶ δοχεῖ μέγα ἁμάρτημα εἷναι. ἀνάγκη γὰρ 

διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν πολλοὺς ἐχϑροὺς ποιεῖς 

σϑαι, διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς 

ὁ ὁμόνοιαν ἐμβάλλειν. ὧν ἕνεκα, εὖ ἴσϑι, ἐγὼ οὐκ 
ἀπέπεμπον ἄνευ ἐμαυτοῦ τούτους. φοβούμενος μή τι 

γένοιτο διὰ τὴν σὴν ὀργὴν ὅ.τι πάντας ἡμᾶς λυπήσοι. 

ταῖτα μὲν οὖν σὺν τοῖς ϑεοῖς ἐμοῦ παρόντος ἀσφα- 
λῶς ἔχει δοι᾽ τὸ μέντοι δε νομίξειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖ- 

σϑαι, τοῦτο ἐγὼ πάνυ χαλεπῶς φέρω, εἰ ἀσκῶν ὅσον 
δύναμαι τοὺς φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαϑὰ ποιεῖν ἔπειτα 

τἀναντία τούτου δοκῶ ἐξεργάξεσϑαι. ἀλλὰ γὰρ, ἔφη, 
μὴ οὕτως εἰκῇ ἡμᾶς αὐτοὺς αἰτιώμεϑα ἀλλ᾽, εἰ δυ- 

νατόν, σαφέστατα χατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ᾽ ἐμοῦ 

ἀδίκημα. καὶ τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑπόϑεσιν ἔχω 

ὑποτιϑέναι᾽ ἐὰν γάρ τέ ὅδε φανῶ κακὸν πεποιηκώς, 

ὁμολογῷ ἀδικεῖν. ἐὰν μέντοι μηδὲν φαίνωμαι κακὸν 

πεποιηκὼς μηδὲ βουληϑείς, οὐ καὶ σὶ αὖ ὁμολογήσεις 
μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖσϑαι; ᾿᾽4λλ:-: ἀνάγκη, ἔφη. ᾿Εὰν 

δὲ δὴ καὶ ἀγαϑά δοι πεπραχὼς δῆλος ὦ καὶ προϑυ- 
μούμενος πράξαι ὡς ἐγὼ πλεῖστα ἐδυνάμην, οὐκ ἂν 
καὶ ἐπαίνου σοι ἄξιος εἴην μᾶλλον ἢ μέμψεως; 47- 

1 ἄρχοντα ἄνδρα Χ. 2 ἔμοιγε Ἐ΄. ἢ τὸ πολλοὺς μὲν 
φοβεῖν) μὲν τοῦτο ΗΑ, μὲν φοβεῖν α. 4 ἅμα πᾶσι γ. ὅ οὔ- 
νεχὰ ΧΑΉ. ||] οὐχὶ γ. 7 σὴν οτα. 6. 9 ἕξει γ. 10 χαλεπῶς 
πάνυ Υ. 12 τἀναντία] ἐναντία Ἐ', ἐναντίον Ὁ. | τούτω 6. 
18 μὴ οτα. χα. [| εἰ] ἧ Ῥαμπίεπ! 468. 14 ὁποῖόν Υ. 1 ἔχω 
ὑποτυϑέναι χα, ἐγὼ ὑποτίϑεμαι γ. 10 ἤν γ. || σ᾽ ἐγὼ φανῶ Ἐ.. [} 
πεποιηκὼς καχῶς Χ. 17 ὁμολογῶ... 18 πεποιηκώς ΟΥη. 
17 ἣν Ὁ. [|| μέντοι] δέ τι χ. [[|[φαίνομαι ΣΧ, 46]. Ἠθγογάθη. 
18 μηδὲ γζ2, οὐδέ χ. 19 ἀλλ᾽ οτω. γ. [ ἣν γ. 20 πεπραχώς 
σοι ΧΥ (564 πεπραγὼς Ε). 91] ὡς ἐγὼ 40, ὁπόσα Υ, ὡς ἐγὼ 
ὁπόσα Ἐ. 92. καὶ οτη. Υ. [| σον οἵω. χζ. [μᾶλλον ἄξιος εἴην 
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καιον γοῦν, ἔφη. ᾽Ἶ4γε τοίνυν, ἔφη ὃ Κῦρος, δκοπῶ- 

μὲν τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα πάντα καϑ'᾽ ἕν ἕκαστον᾽ οὕτω 

γὰρ μάλιστα δῆλον ἔσται ὅ,τι τὲ αὐτῶν ἀγαϑόν ἐστι 
καὶ ὅτι κακόν. ἀρξώμεϑα ὃ᾽΄, ἔφη, ἐκ τῆσδε τῆς 
ἀρχῆς, εἰ καὶ σοὶ ἀρχούντως δοκεῖ ἔχειν. σὺ γὰρ δή- 

που ἐπεὶ ἤσϑου πολλοὺς πολεμίους ἡϑροισμένους, 

χαὶ τούτους ἐπὶ σὲ χαὶ τὴν σὴν χώραν ὁρμωμένους. 

εὐϑὺς ἔπεμπες πρός τε τὸ Περσῶν κοινὸν συμμάχους 
αἰτούμενος καὶ πρὸς ἐμὲ ἰδίᾳ δεόμενος πειρᾶσϑαι αὐ- 

τὸν ἐμὲ ἐλϑεῖν ἡγούμενον, εἴ τινες Περσῶν ἴοιεν. 

οὐχοῦν ἐγὼ ἐπείσϑην τε ταῦτα ὑπὸ σοῦ καὶ παρεγε- 

νόμην ἄνδρας ἄγων δοι ὡς ἦν δυνατὸν πλείστους τε 

καὶ ἀρίστους; Ἦλϑες γὰρ οὖν, ἔφη. Ἔν τούτῳ τοί- 
νυν, ἔφη. πρῶτόν μοι εἰπὲ πότερον ἀδικίαν τινά μου 

πρὸς σὲ κατέγνως ἢ μᾶλλον εὐεργεσίαν; Ζ4ἤλον, ἔφη 

ὁ Κυαξάρης, ὅτι ἔκ γε τούτων εὐεργεσίαν. Τί γάρ. 

ἔφη. ἐπεὶ οἱ πολέμιον ἦλϑον καὶ διαγωνίζεσϑαι ἔδει 

πρὸς αὐτούς. ἐν τούτῳ κατενόησάς πού μὲ ἢ πόνου 

ἀποστάντα ἤ τινος κινδύνου φεισάμενον; Οὐ μὰ τὸν 

“Γ΄, ἔφη, οὐ μὲν δή. Τί γάρ, ἐπεὶ «τῆς» νίκης γε- 

νομένης σὺν τοῖς ϑεοῖς ἡμετέρας καὶ ἀναχωρησάντων 

τῶν πολεμίων παρεχάλουν ἐγώ δὲ ὅπως κοινῇ μὲν 

οὐ δίκαιος Χ. ἢ γὰρ δὴ γΥ. κατάδηλα Ἐ΄, κατάδηλον Ὁ. [[ τε 
οἵω. ἃ. 4 ἐκ οτη. ΧΖ. ὅ δοκεῖ ἀρκούντως γ. ᾿ σὺ] οὐ α. 
7 καὶ οὐ σὴν ΟΠ]. χ (καὶ οὐϊαγη Ο). ᾿ ὡρμημένους Υ. 8. κοινὸν 
περσῶν (. 9 αὐτόν μὲ γ. [10 ἴοιμεν ἃ. 11 οὔκουν Ὀ1πάᾶ. 
159 ἄγων] φέρων Ε' (ἄγων ἵπ τηᾶγσ.). ἦν (ἣν) δυνατὸν χΧΖ., 
ἐδυνάμην Υ. 18 οὖν οἵα. χ. 14 ἔφη ροβὺ εἰπέ ἔγαπβρ. Εἰ 
μοι πρῶτον Υ. ᾿᾿ τινά μου] ἐμοῦ γ. 1ὅ ἔγνως Ε΄. 10 ὅτι 
ἔχ γε τούτων Χζ, ἔν γε τούτῳ Υ. 17 ἐπεὶ ϑομηρίᾶθσ, εἰπὲ ζ, 
εἰπέ μοι χ, ἐπειδὴ γο. 18 πού οὔ. γυ. 19 τινος δηΐθ ἀπο- 
στάντα ἴγϑηβρ. Εἰ, ογῃ. 9), 20 «τῆς; Ηοτν]ρίη. || γενομένης 
νίκης Χ 2 σε ἐγὼ γε 
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αὐτοὺς διώκοιμεν, κοινῇ δὲ τιμωροίμεϑα, κοινῇ δὲ εἴ 

τι καλὸν κἀγαϑὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρποίμεϑα, ἐν 

τούτοις ἔχεις τινά μου πλεονεξίαν κατηγορῆσαι; ὃ 

μὲν δὴ Κυαξάρης πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὁ δὲ Κῦρος πά- 

λιν ἔλεγεν ὧδε᾽ ᾿᾽41λλ᾽ ἐπεὶ πρὸς τοῦτο σιωπᾶν ἥδιόν 

ὅσοι ἢ ἀποκρίνασϑαι, τόδε γ᾽, ἔφη, εἰπὲ εἴ τι ἀδικεῖ- 

σϑαι ἐνόμισας ὅτι ἐπεί δον οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι 

τὸ διώκειν, σὲ μὲν αὐτὸν ἀφῆκα τοῦ κινδύνου τούτου 

μετέχειν, ἱππέας δὲ τῶν σῶν συμπέμψαι μοι ἐδεόμην 

σου᾽ εἰ γὰρ καὶ τοῦτο αἰτῶν ἠδίκουν, ἄλλως τε καὶ 

προπαρεδχηκὼς ἐμαυτόν δοι σύμμαχον. τοῦτ᾽ αὖ, ἔφη, 

παρὰ σοῦ ἐπιδεικνύσϑω. ἐπεὶ δ᾽ αὖ καὶ πρὸς τοῦτο 
ἐσίγα ὁ Κυαξάρης. ᾿41λλ:-: εἰ μηδὲ τοῦτο, ἔφη. βούλει 

ἀποκρίνασϑαι, σὺ δὲ τοὐντεῦϑεν λέγε εἴ τι αὖ ἠδί- 
κουν ὅτι σοῦ ἀποχριναμένου ἐμοὶ ὡς οὐκ ἂν βούλοιο. 

εὐθυμουμένους ὁρῶν Μήδους. τούτου παύσας αὐτοὺς 

ἀναγκάζειν κινδυνεύσοντας ἱέναι, εἴ τι αὖ ὅσοι δοκῶ 

τοῦτο χαλεπὸν ποιῆσαι ὅτι ἀμελήσας τοῦ ὀργίξεσϑαί 

σοι ἐπὶ τούτοις πάλυν ἤτουν δε οὗ ἤδη οὔτε δοὶ μεῖον 

1 διώκοιμεν] διοικοῖμεν χΧΑΗ. Ι! τιμωρώμεϑα Υ. "ἢ εἰ κακὸν ἢ 
ἀγαϑὸν ἐμβαίνοι Ο, εἰ ἀγαϑὸν ἢ κακὸν συμβαίνοι . εἶτι καλὸν 
κἀγαθὸν ἐμβαίνοιν ΧΑΉ, εἴτι ἀγαϑὸν ἢ καλὸν συμβαίνοι Ὠ 
(Μαγομθηΐο ἐθϑύθ). 8 ἔχοις α. ἐμοῦ γ. 4 δὴ οταὰ. Ἐ'. 
πρὸς ταῦτα Υ. ἐν τούτῳ χ. ὅ ἐπεὶ Υ; εἰ χα. 6 τόδδ) τὸ Ζ' 
7 ὅτι] ὅτι οὐκ 2. ᾿ ἐδόκει οὐκ ἀσφαλές ΝΣ 8 τὸ οἷι. Ζ. ἢ 
αὐτὸν οἵη. χ. ᾿ οὐκ ἀφῆκα τούτου τοῦ κινδύνου Υ. [ τούτου 
ἢ. 2. 9 μετέχειν ΟΥὴ. 2 (ροϑῦ ἀφῆκα ὑγᾶπδρ. ρ᾽). || συμπέμψαι 
μοι] συμπέμψαι Ἐ', πέμψαι μοι οϑὺ. ρσδϑίθυ 1), 1π αὑὸ 1] πἰδὶ 
πέμψαι. 11 παρὰ σοῦ ἔφη “. ἔφη Οτη. Χ. 12 ταῦτα Υ. 
19. βούλει οἵη. α. 14 δὲ οι. γ. [ εἴ τι αὖ) ὅτι ἂν χ. 16 τού- 
του ϑίθρμδημβ, τούτους οοαά. 1 ἀναγκάσειν “4. ᾿ κινδυνεύ- 
σαντας ἐν Ϊ δοκῶ σοι Υ. 19 οὗ γ]οΚοπασῖ! οοάθχ Ἰρποῦαβ, 
ὃ γα, οὃὺς ΧΑΗ. ἤδη θι1πηα., ὑϑρι γί, ἡγῇ χΧΑΗ. {{ δηΐε οὔτε 
δαά. ὅτι ΑΗ. || μεῖον ὃν Υ εὐ ὁ (π τὰ8.), ἄμευνον ΧΑ Η, 
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ὃν δοῖναι οὐδὲν οὔτε δᾷον Μήδοις ἐπιταχϑῆναι᾽ τὸν 

γὰρ βουλόμενον δήπου ἕπεσϑαι ἤτησά δε δοῦναί μοι. 

οὐκοῦν τούτου τυχὼν παρὰ σοῦ οὐδὲν ἥνυτον, εἰ μὴ 35 

τούτους πείσαιμι. ἐλϑὼν οὖν ἔπειϑον αὐτοὺς καὶ οὗς 

ἔπεισα τούτους ἔχων ἐπορευόμην σοῦ ἐπιτρέψαντος. 

εἰ δὲ τοῦτο αἰτίας ἄξιον νομίξεις, οὐδ᾽ ὅ,τι ἂν διδῷς, 

ὡς ἔοικε, παρὰ σοῦ δέχεσϑαι ἀναίτιόν ἐστιν. οὐκοῦν 
ἐξωρμήσαμεν οὕτως ἐπειδὴ δ᾽ ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν 

πεπραγμένον οὐ φανερόν ἐστιν; οὐ τὸ στρατόπεδον 

ἑάλωχε τῶν πολεμίων; οὗ τεϑνᾶσι πολλοὶ τῶν ἐπὶ σὲ 

ἐλϑόντων; ἀλλὰ μὴν τῶν γε ξώντων ἐχϑρῶν πολλοὶ 

μὲν ὅπλων ἐστέρηνται, πολλοὶ δὲ ἵππων χρήματά γε 

μὴν τὰ τῶν φερόντων καὶ ἀγόντων τὰ σὰ πρόσϑεν 

νῦν ὁρᾷς τοὺς σοὺς φίλους καὶ ἄγοντας καὶ ἔχοντας, 

τὰ μὲν σοί, τὰ δ᾽ αὖ τοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχήν. τὸ 
δὲ πάντων μέγιστον καὶ κάλλιστον, τὴν μὲν σὴν χώ- 

ραν αὐξανομένην ὁρᾷς, τὴν δὲ τῶν πολεμίων μειου- 

μένην᾽ καὶ τὰ μὲν τῶν πολεμίων φρούρια ἐχόμενα, 

τὰ δὲ σὰ τὰ πρότερον εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειαν 

1 δοῦναί μοι γ8. ᾿ οὔτε] οὐδὲ ΧΑΗ. ᾿ ῥάδιον γ. ᾿ μήδοις 
ῥᾷον χ. Ι δηΐθ τὸν δά. οὐδὲν γ. 2 68] σοι γᾷ. ὃ ἤνυτον 
ΕἸΒομοσ, ἤνυον Πσ, ἦν χΑῊ ἢ, 4 πείσαιμι... ὃ τούτους 
οἴη. 2. ὅ ἔχων] λαβὼν Υ. 6 εἰ δὴ τοῦτό γε Υ. ᾿ τούτου χ.᾿ 
ἀξιοῖς νομίξειν Ζ. δίδως χὮ. 7 ὡς] ἴσως ΧΗ, ἴσω Α. 
δέχεσθαι παρὰ σοῦ Υ 8 ὡρμήϑημεν γΥ. ἐξώρμησα μὲν ἅ. 
ἐπεὶ Ε΄, ἐπειδὰν χ. ||] δὲ ἐξέλϑωμεν. χ. 10 ἥλωκε τῶν ΘΟΒΠΘΙΟΘΙ, 
Βιωκότων χῷ, ἥλω τῶν Ὁ, ἥλω τὸ τῶν Ἐ᾿. ἐπὶ σ᾽ ἐλϑόντων Ε, 
ἐπεισελϑόντων Ὁ. 11 τῶν γε ζώντων γ, τῶν τε ξώντων Χ, 
τῶν πεζῶν τῶν « (α ΒΌΡΘΙ π Ρο3. γ). ᾿ οὐ πολλοὶ μὲν Υ. 
19 στέρονται Ε᾿ στεροῦνται Ὦ. [|| γε μὴν Υ, μέν γε δὴ χΖ. 
13 πρότερον Υ. 14 ἔχοντας καὶ ἄγοντας γ. 15 αὖ τοῖς Υ, 
αὐτοῖς Σα, ἢ} ἀρχὴν Οχα ΚΣ. 10 σὴν μὲν α. 17 τὰ δὲ σὰ εἰς 
τὴν σὴν “πρότερόν ὅσοι ὁρᾷς ἐπικράτειαν ΑΗ, τὰ δὲ σὰ εἰς τὴν 
σὴν πρότερον σοί (ἰ (ἐπικράτειαν... Ἱ Ῥ. 314 σοι ἴῃ τηᾶτο'). 

ΧΘΏΟΡΏ. Ιπῃϑιἰξ. Ογτὶ. ἘΠ. ταϑίοσ. 13 

- 
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συντελοῦντα νῦν τἀναντία σοὶ προσκεχωρηκότα᾽ 

τούτων δὲ εἴ τι κακόν σοι ἢ εἴ τι μὴ ἀγαϑόν σοι 

μαϑεῖν μὲν ἔγωγε βούλεσθαι οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν εἴ- 
ποιμι' ἀκοῖσαιν μέντοι γε οὐδὲν χωλύει. ἀλλὰ λέγε 

5 “΄΄ »᾿"-" 

ὅ,τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως 

εἰπὼν ἐπαύσατο: ὁ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα 
τάδε. 

᾿4λλ, ὦ Κῦρε, ὡς μὲν ταῦτα ἃ σὺ πεποίηκας 
κακά ἔστιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρὴ λέγειν᾽ εὖ γε μέντοι. 
ἔφη. ἴσϑι ὅτι ταῦτα τἀγαϑὰ τοιαῦτά ἐστιν οἷα ὅσῳ 

πλείονα φαίνεται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐμὲ βαρύνει. τήν 

τε γὰρ χώραν, ἔφη, ἐγὼ ἂν τὴν σὴν ἐβουλόμην τῇ 

ἐμῇ δυνάμει μείξω ποιεῖν μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ 

σοῦ ὁρᾶν οὕτως αὐξανομένην. σοὶ μὲν γὰρ ταῦτα 

ποιοῦντι καλά, ἐμοὶ δέ γέ ἐστί πῃ ταὐτὰ ἀτιμίαν φέ- 

ροντα. καὶ χρήματα οὕτως ἄν μοι δοκῶ ἥδιόν δου 

δωρεῖσϑαι ἢ παρὰ σοῦ οὕτω λαμβάνειν ὡς σὺ νῦν 

ἐμοὶ δίδως τούτοις γὰρ πλουτιζόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ 

μᾶλλον αἰσϑάνομαι οἷς πενέστερος γίγνομαι. καὶ τούς 

γ᾽ ἐμοὺς ὑπηκόους ἰδὼν μικρά γε ἀδικουμένους ὑπὸ 

1 συντελοῦντα ΗρογποΙάθῃ, συγκυροῦντα ΧΕ (ἀφο, ΠΙΟΒΓαΒ), 
συγκατασπασϑέντα Α1), οπι. 6Η. [| νῦν τἀναντία σοι οτὰ. Η. [ 
προκεχωρηκότα ἘΠ 2 γροδῦ. δον ΟΙΤη. Υ. ὃ μὲν οἱ. 6. 
4 γε ἔφη οὐδὲν γ.  ὅ Ἧ εἶτι α. [οὕτως] ταῦτα χ, ὃ ὧς] 
εἰ Υ. 9 καλὰ (ῃ 785.) 6. 10 ταῦτα ἀγαϑὰ ΧΥ ΔΉ, ἀγαϑὰ 
ταῦτα Ὁ, ταῦτα τὰ ἀγαϑὰ Ταπίϊηδ. ᾿ ὅσῳ μᾶλλον “5, ὅσῳ μᾶλλον 
ἂν χ. 11 πλείω γ. [ φαίνηται χα. || τόσῳ Υ, τοσοῦτο ΑΗ. [} 
ἐμὲ μᾶλλον 10, ἐπ᾽ ἐμὲ μᾶλλον Ῥ, μὲ ἔθ 310 μᾶλλον ΟΙΏ. Ζ: 
12 γὰρ οτὰ. Χ. 14 γὰρ οἵα. σψ. 1 δέ γέ ΧΖ, γε δ᾽ γ.! πῃ} : 
που α, πῶς Ἐ. || ταῦτα ΦΥ͂, ΟΠ... Χ, ΘΟΥΤ. ϑΟΒΠΘΙ(6Γ. 10 οὔ- 
Ὁ ΡΣ σοι] γε ἔφη ἐγὼ ἄν σοι δοκῶ ἥδιον οὕτω γΥ. 17 οὕτω 
οἵη. Υ. [ ὡς ΧΖ, ὧν γ. ||] σὺ νῦν χγ, σὺν ΑΗ, σὺ 6. 19 μᾶλ- 
λον] μάλα γσ. 20 γ᾽] τε συ. ||] ἐμοὺς] ἐμοῦ ΒΙ15ΒΠ0}. 
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σοῦ ἧττον ἂν δοκῶ λυπεῖσϑαι ἢ νῦν ὁρῶν ὅτι μεγάλα 
ἀγαϑὰ πεπόνϑασιν ὑπὸ σοῦ. εἰ δέ σοι, ἔφη. ταῦτα 328 

δοκῶ ἀγνωμόνως ἐνθυμεῖσϑαι, μὴ ἔν ἐμοὶ αὐτὰ ἀλλ᾽ 

εἰς σὲ τρέψας πάντα καταϑέασαι οἷά σοι φαίνεται. τί 

γὰρ ἄν, εἴ τις κύνας, οἣς σὺ τρέφεις φυλακῆς ἕνεκα 

σαυτοῦ τε καὶ τῶν σῶν. τούτους ϑεραπεύων γνωρι- 

μωτέρους ἑαυτῷ ἢ σοὶ ποιήσειεν, ἀρ᾽ ἄν δε εὐφράναι 
τούτῳ τῷ ϑεραπεύματι; εἰ δὲ τοῦτό σοι δοκεῖ μικρὸν 39 

εἶναι, ἐκεῖνο κατανόησον εἴ τις τοὺς σὲ ϑεραπεύον- 

τας, οὺς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ στρατείας ἕνεκα κέχτη- τὸ 

ὅσαι, τούτους οὕτω διαϑείη ὥστ᾽ ἐκείνου μᾶλλον ἢ 

σοῦ βούλεσϑαι εἷναι, ἀρ’ ἂν ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργε- 
σίας χάριν αὐτῷ εἰδείης; τί δέ, ὅ μάλιστα ἄνϑρωποι 80 

ἀσπάξονταί τε καὶ ϑεραπεύουσιν οἰκειότατα, εἴ τις 

τὴν γυναῖκα τὴν σὴν οὕτω ϑεραπεύσειεν ὥστε φιλεῖν ι5 

αὐτὴν μᾶλλον ποιήσειεν ἑαυτὸν ἢ σέ, ἀρ᾽ ἄν σὲ τῇ 

εὐεργεσίᾳ ταύτῃ εὐφραίνοι; πολλοῦ γ᾽ ἂν οἶμαι καὶ 
δέοι ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντων ἂν μάλιστα ἀδικοίη δὲ 
τοῦτο ποιήσας. ἵνα δὲ εἴπω καὶ τὸ μάλιστα τῷ ἐμῷ 81 

πάϑει ἐμφερές, εἴ τις οὺς σὺ ἤγαγες Πέρσας οὕτω 30 

ΠΥ. ΘΑΡῚῪ. οἹὉ 

1 ἂν οἴη. χ. [ ὁρῶ Ε. 2 δοκῶ ταῦτα Ι΄. ὦ αὐτὰ 50, 
ταῦτα ΥΕ. 4 εἰς σὲ] ἐν σοὶ γΥ. ὀ τρέψας] οἴεσϑαι ΧΑΗ͂. 
καταϑεᾶσϑαι ΧΖ (-ἄσαι, 1 Υγ88. α). ὅ ἂν ἔφη Υ. [] εἴ τις] τις (΄, 
οἵη. Ε΄. || ἃς γα. [| τρέφοις . ύ τε οι. Εἰ. [[ ταύτας ϑερα- 
πεύων ἑαυτῷ γνωριμωτέρας ἊΝ ἄρα ΑΗ. ροβὺ ἂν 8ἀᾶ. 
ἔφη. ἀοϊπᾶθ εὐφραίνοι Υ. 9 κἀκεῖνο υ. ᾿ δε οἴῃ. υΥ. 10 στρα- 
τείας] ϑεραπείας γ. ὑπηρεσίας ΝΙΐΒΟΠ6. 11 διαϑείη (-ς Ὁ) γ. 
διατιϑείη χϑ. [| ἢ σοῦ οἵα. Υ. 19 ἀρ᾽ ἂν Ναΐ. 981. ἀρ᾽ ΥΕ, 
ἄρα 506. 18. αὐτῷ οτι. γ. 1ὅ ρυϊὰβ τὴν οἵη. Εἰ ᾿ αὐτὴν 
φιλεῖν γ. 10 ποιήσειν ΧΑΗ. 11 εὐφραί(ά θὴ)νοι Υ, εὐ- 
φράναι χζ. |] γ᾽ ἂν] τ᾽ ἂν ἔφη Υ. 18 εὖ οἷδ᾽ οἵη. χζΖ. [ ἂ 
Οἴη. χ. ᾿ μάλιστ᾽ ἂν γ-. || ἀδικοῖ ΖΦ. 19 τὸ ὁ. χ. 90 προσ 
φερές γ. [ ἤγαγες σὺ 8. 

18 



σι 

10 

94 

20 

210 ἐδ » ΆΡΗΥ, 

ϑεραπεύσειεν ὥστε αὐτῷ ἥδιον ἕπεσϑαι ἢ σοί, ἄρ᾽ 
ἂν φίλον αὐτὸν νομίξζοις; οἶμαι μὲν οὔ, ἀλλὰ πολε- 
μιώτερον ἂν ἢ .εἰ πολλοὺς αὐτῶν κατακάνοι. τί δ᾽, 

εἴ τις τῶν σῶν φίλων φιλοφρόνως δου εἱπόντος λαμ- 

βάνειν ὁπόσα ἐϑέλοι εἶτα τοῦτο ἀκούσας λαβὼν 
οἴχοιτο ἅπαντα ὁπόσα δύναιτο, καὶ αὐτὸς μὲν τοῖς 

σοῖς γε πλουτοίη, σὺ δὲ μηδὲ μετρίοις ἔχοις χρῆσϑαι., 
ἀρ᾽ ὃν δύναιο τὸν τοιοῦτον ἄμεμπτον φίλον νομίζξειν; 

νῦν μέντοι ἐγώ, ὦ Κῦρε, εἰ μὴ ταῦτα ἀλλὰ τοιαῦτα 
ὑπὸ σοῦ δοκῶ πεπονθέναι. σὺ γὰρ ἀληϑῆ λέγεις" εἷ- 

πόντος ἐμοῦ τοὺς ϑέλοντας ἄγειν λαβὼν ᾧχου πᾶσάν 

μου τὴν δύναμιν, ἐμὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες" καὶ νῦν 

ὃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ δυνάμει ἄγεις δή μοι χαὶ τὴν ἐμὴν 

χώραν αὔξεις [σὺν] τῇ ἐμῇ ῥώμῃ ἐγὼ δὲ δοκῶ οὐδὲν 
συναίτιος ὧν τῶν ἀγαϑῶν παρέχειν ἐμαυτὸν ὥσπερ 

γυνὴ εὖ ποιεῖν, καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ 
τοῖσδε τοῖς ἐμοῖς ὑπηκόοις σὺ μὲν ἀνὴρ φαίνῃ, ἐγὼ 

δ᾽ οὐκ ἄξιος ἀρχῆς. ταῦτά σοι δοκεῖ εὐεργετήματ᾽ εἶ- 
ναι, ὦ Κῦρε; εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι εἴ τι ἐμοῦ ἐκήδου, οὐδενὸς 
ἂν οὕτω μὲ ἀποστερεῖν ἐφυλάττου ὡς ἀξιώματος καὶ 

τιμῆς. τί γὰρ ἐμοὶ πλέον τὸ τὴν γῆν πλατύνεσϑαι, 

αὐτὸν δὲ ἀτιμάζξεσϑαι: οὐ γάρ τοι ἐγὼ Μήδων ἦρχον 

ῷ νομίξεις ἃ. ἢ ἀποκτεῖναι ΧΆ. 4 λαμβάνειν χα, λάμ- 
- ΕῚ » » , 

βανε τῶν ἐμῶν γ. ὅ ἐϑέλοι «, ἐθέλει χ, ἐθέλεις Ὁ, ἐθϑέλης Ε'.} 
τ τ Η “ἡ 

εἶτα Ματομδηῦ, εἰ γ, εἶτ᾽ αὐτοὶ ΟἉἍ, εἶτ᾽ αὐτὸς 2Ε], εἶτ᾽ οὗτος 
Ηυρ,, εἶτ᾽ οὕτως Νιΐβομα. οἴχοιτο λαβὼν πάντα γΥ. Ὁ δύναιτο 
νον μὲν οἵα. Υγ. 7 γε τοῖς σοῖς Ὁ, τοῖς σοῖς γ. [ μηδὲ οἵ. Ζ..]} 
μετρίως ΔῊ. 9 ρμοϑὺ μέντοι 444. ἔφη γ. ὦ οι. α. 10 δοκῶ 
ὑπὸ σοῦ γΥ. 11] ἐθέλοντας Υ. 13 μου τὴν οἵα. χ. 198 ἄγεις 
δή μοι χΖ, λέγεις ἐμὲ γ. 14 αὔξειν γ, ἄξεις χ. | [σὺν] Ηατί- 
τηϑῃ. ἡ ῥώμῃ) δυνάμει ΒΕ. Ὁ. | οὐδὲν δοκῶ Χ 117 τοῖσγε Ο. ἢ 
ἐμοῖς] ἐμοῦ ΒίΊθθμορ οἵ. 8 27. 18 ροβϑὺ ταῦτα δά. οὖν Υ. 
20 ἂν οἵη. Ζ. 2] τί... 32 ἀτιμάξεσϑαιν οτα. Χ. 



118. Υ͂. ΘΑΡ. Υ͂. ΟἹ 

διὰ τὸ κρείττων αὐτῶν πάντων εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον 
διὰ τὸ αὐτοὺς τούτους ἀξιοῦν ἡμᾶς ἑαυτῶν πάντα 

βελτίονας εἶναι. 
Καὶ ὁ Κῦρος ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, 8 

Πρὸς τῶν ϑεῶν, ἔφη, ὦ ϑεῖε, εἴ τι κἀγώ σοι πρό- υ 
τερον ἐχαρισάμην, καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ χάρισαι δ' ἂν δεη- 

ϑῶ σου" παῦσαι, ἔφη, τὸ νῦν εἷναι μεμφόμενός μοι" 
ἐπειδὰν δὲ πεῖραν ἡμῶν λάβῃς πῶς ἔχομεν πρὸς σέ, 

ἐὰν μὲν δή σοι φαίνηται τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ πεπραγμένα 

ἐπὶ τῷ σῷ ἀγαϑῷ πεποιημένα, ἀσπαζομένου τέ μού τὸ 

ὅε ἀντασπάξου μὲ εὐεργέτην τε νόμιζε, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ 

ϑάτερα, τότε μοι μέμφου. ᾿4λλ᾽ ἴσως μέντοι, ἔφη ὃ 86 

Κυαξάρης, καλῶς λέγεις" κἀγὼ οὕτω ποιήσω. Τί οὖν; 
ἔφη ὃ Κῦρος, ἦ καὶ φιλήσω σε; Εἰ σὺ βούλει, ἔφη. 

Καὶ οὐκ ἀποστρέψῃ μὲ ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψο- 

μαι, ἔφη. καὶ ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. 
Ὡς δὲ εἶδον οἱ Μῆδοί τε καὶ οἱ Πέρσαι καὶ οἱ 81 

ἄλλοι, πᾶσι γὰρ ἔμελεν ὅ,τι ἐκ τούτων ἔσοιτο, εὐϑὺς 

ἥσϑησάν τε καὶ ἐφαιδρύνϑησαν. καὶ ὁ Κῦρος δὲ καὶ 

ὁ Κυαξάρης ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἡγοῦντο. καὶ 30 

ἐπὶ μὲν τῷ Κυαξάρῃ οἱ Μῆδοι εἵποντο, Κῦρος γὰρ 

αὐτοῖς οὕτως ἐπένευσεν, ἐπὶ δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, 

. δ 

Ι χρείττω ἃ. πάντων αὐτῶν Υ. 2 τὸ καὶ αὐτοὺς γ. 
ἡμᾶς οἴη. χ. ᾿ ἑαυτῶν ΧΑΗ, αὑτῶν ἃ, αὐτῶν γΥ. ὃ καὶ ἐγώ Ε 
ὁ ὃ Εὶ ὧν ΧΙ, οὔ. 2. ᾿ σου δεηϑῶ γ. 8 ὅπως Υ. 9 ἣν 
Υ. ᾿ μὲν οἵα. χζ. [| δὴ οτα. Υ. 10 τῷ ἀγαθῷ τῷ σῷ Υ. ᾿᾿ πε- 
ποιημένα Οἵη. χΩΥ͂. τέ μού α (ἀσπαζξόμενόν τέ μὲ Υ Ρ1), τε 
ἐμοῦ γ, μού χ. 11 μὲ οἴῃ. χϑΥ͂.  νόμιξε (ὀνόμαξε Ὁ) εἶναι 
ἣν Υ. 19. μοι] μου Ε΄. Ι μέντοι] τοι τ. 18 κἀγὼ ποιήσω 
ταῦτα Υ. 14 βούλη ΟἿ ῬΓ. 1ὅ καὶ... 16 ἔφη οἴῃ. χφΥ͂. 
17 τε οτὴ. Υυ. [| καὶ ἄλλοι (δὲ Δαὰ. Ε) πολλοί γ. 18 ἔμελλεν, 
ἔμελε τί γ. 19 ἐφαιδρύνοντο Ἐ'. 



οἹΒ 115:.0. ὉΑΡΟΤ. 

85 οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τούτοις. ἐπεὶ δὲ ἀφέκοντο ἐπὶ τὸ 

στρατόπεδον καὶ κατέστησαν τὸν Κυαξάρην εἰς τὴν 

κατεσκευασμένην σκηνήν, οἷς μὲν ἐτέτακτο παρεσκεύ- 

89 αζον τὰ ἐπιτήδεια τῷ Κυαξάρῃ" οἱ δὲ Μῆδοι ὅσον χρό- 

νον σχολὴν πρὸ δείπνου ἦγεν ὃ Κυαξάρης ἦσαν πρὸς 

αὐτὸν, οἱ μὲν καὶ αὐτοὶ καϑ' ἑξαυτούς, οἱ δὲ πλεῖστοι 

ὑπὸ Κύρου ἐγκέλευστοι. δῶρα ἄγοντες. ὃ μέν τις οἷ- 

νοχόον καλόν, ὃ δ᾽ ὀψοποιὸν ἀγαϑόν, ὃ δ᾽ ἀρτοποιόν, 

ὃ δὲ μουσουργόν. ὃ δ᾽ ἐκπώματα, ὃ δ᾽ ἐσϑῆτα καλήν" 
10 πᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδω- 

40 ρεῖτο αὐτῷ ὥστε τὸν Κυαξάρην μεταγιγνώδκειν ὡς 

41 

οὔτε ὁ Κῦρος ἀφίστη αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ οὔϑ᾽ οἱ Μῆ- 

δον ἧττόν τι αὐτῷ προσεῖχον τὸν νοῦν ἢ καὶ πρόσϑεν. 
᾿Επεὶ δὲ δείπνου ὥρα ἦν, καλέσας ὃ Κυαξάρης 

ιῦῷ ἠξίου τὸν Κῦρον διὰ χρόνου ἰδὼν αὐτὸν συνδειπνεῖν. 

ὁ δὲ Κῦρος ἔφη, Μὴ δὴ σὺ κέλευε, ὦ Κυαξάρη ἢ 

οὐχ δρᾷς ὅτι οὗτοι οἱ παρόντες ὑφ᾽ ἡμῶν πάντες 

ἐπαιρόμενοι πάρεισιν; οὔκουν χαλῶς ἂν πράττοιμι εἶ 

τούτων ἀμελῶν τὴν ἐμὴν ἡδονὴν ϑεραπεύειν δοκοίην. 

80 ἀμελεῖσϑαι δὲ δοκοῦντες στρατιῶται οἱ μὲν ἀγαϑοὶ 

πολὺ ἀϑυμότεροι γίγνονται, οἱ δὲ πονηροὶ πολὺ ὑβρι- 

1 ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ ἄλλοι γ. ὃ ἐπετέτακτο Υ. 6 καϑ΄. 
ἑαυτοὺς (αὑτοὺς ΟἹ χα δυϊάδδ, ἀφ᾽ ἑαυτῶν Υ. Ζ ὑπὸ κύρου 
ἐγκέλευστοι «, ἐγκέλευστοι Χ, ὡς κεκέλευστο ὑπὸ κύρου Ὁ), ἐκε- 
λεύοντο ὑπὸ κύρου Ἐ.. 8 καλὸν οἵη. ΧΩ. 9 ὁ δ᾽ ἐχπώ- 
ματα, ὁ δ᾽ χΧΥ, οἱ δ᾽ ἐκπώματα, οἱ δ᾽ «ὖΥ. 10 τις οἵη. Ζ, 
πο ὺ ᾿ὐζόμιοσ ὑπ: 12 ὁ οἵη. Υ. [ἀφίστη (φι ἴῃ τα8.) Ε', 
ἀπέστησεν Ὁ). : αὐτοὺς (υς ἴῃ γ88.) Ε΄, αὐτὸν σ. [ οὔϑ'᾽] οὔτε Ε.. 
13 καὶ οὰ. ὦ. 15 ἰδὼν Βούμο, ἰδόντα οοὐαά. 16 ἔφη] εἶπε γ.| 
δὴ] ὃὲ χα (οχ δὴ δ). [[| ἤ οπι. χϑῦ. 17 ὑφ᾽ (ε 8. νἢ Ε΄. 18 ἐπ 
ηρμένοι Υ. ᾿ πράττοιεν Χ. 19 ἡδονὴν γώ, ὁδὸν χ. [ δοκοίη Χ, 
δοκοίεν Ἐ'. 20 οἱ ἀμελεῖσθαι δοκοῦντες ϑυϊάδ8. [[ οἱ στρατι- 
ὥται χ. 321 πολὺ ἂν Υ. || γίγνοιντο γΥ5. [} Ῥοδβῦ. πολὺ] πολλοὶ ἃ. 
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στότεροι. ἀλλὰ σὺ μέν, ἔφη. ἄλλως τε καὶ ὁδὸν μα- 

κρὰν ἥκων δείπνει ἤδη" καὶ εἴ τινές ὅδε τιμῶσιν, ἀντ- 

ασπάζου καὶ εὐώχει αὐτούς. ἵνα δὲ καὶ ϑαρρήσωσιν᾽" 

ἐγὼ δ᾽ ἀπιὼν ἐφ᾽ ἅπερ λέγω τρέψομαι. αὔριον δ᾽΄ 

ἔφη, πρὼ δεῦρ᾽ ἐπὶ τὰς σὰς ϑύρας παρέσονται οἱ ἐπι- 
καίριοι, ὅπως βουλευσώμεϑα πάντες σὺν σοί ὅ,τι χρὴ 

ποιεῖν τὸ ἐκ τοῦδε. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἔμβαλε «βουλὴν» 
παρὼν περὶ τούτου πότερον ἔτι δοκεῖ στρατεύεσϑαι ἢ 

καιρὸς ἤδη διαλύειν τὴν στρατιάν. ἐκ τούτου ὃ μὲν 

Κυαξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν, ὃ δὲ Κυρος συλλέξας 
τοὺς ἱκανωτάτους τῶν φίλων καὶ φρονεῖν καὶ συμ- 

πράττειν, εἴ τι δέοι, ἔλεξε τοιάδε. 
ἄνδρες φίλοι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα ηὐξάμεϑα, πάρεστι 

σὺν ϑεοῖς. ὅπῃ γὰρ ἂν πορευώμεϑα, χρατοῦμεν τῆς 

χώρας᾽ χαὶ μὲν δὴ τοὺς πολεμίους δρῶμεν μειου- 

μένους, ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρους 

γιγνομένους. εἰ δὲ ἡμῖν ἔτι ἐϑελήσειαν οἱ νῦν προσ- 

γεγενημένοι σύμμαχοι παραμεῖναι, πολλῷ ἂν μᾶλλον 

ἁνύσαι δυναίμεϑα καὶ εἴ τι βιάσασϑαι καιρὸς καὶ εἴ 

τι πεῖσαι δέοι. ὅπως οὖν τὸ μένειν ὡς πλείστοις συν- 

δοκῇ τῶν συμμάχων, οὐδὲν μᾶλλον τοῦτο ἐμὸν ἔργον 

ἢ ὑμέτερον μηχανᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ χαὶ ὅταν 

4 ἔλεγον Υ. ὃ πάντες οἱ Υ6. 6 πάντες οἴῃ. Υ (ρυμποῦ!β 
πούαγ!ὑ 6). ἰ ὅ,τι] τί γ. 7 «βουλὴν» Ηυρ. 8 δοκεῖς οοἀα,, 
δοκεῖ ΨΦαπύϊῃς. 9 διαλύσειν Ἐ.. 11 τῶν φίλων δοΐθ τοὺς 
ἰσᾶηβρ. (. 12 εἴ “, ὅ γ, ἄνχ. 18ὃ πρῶτα. .. ϑεοῖς] πρῶ- 
τον εὐχόμεϑα σὺν τοῖς ϑεοῖς πάρεστιν ἡμῖν Υ. 1ὅ δὴ καὶ 
τοὺς Υ. 1060 ἰσχυροτάτους Χ. 17 ϑελήσειαν γ. ἢ προσγε- 
νόμενοι Υ. 18 καὶ πολλῷ ἂν ἀνῦσαι μᾶλλον γ. 19 δυνά- 
μεϑὰ 28 90 συνδοχῇ] συνδόξαι γὙ, συνδοκεῖ ἃ (τοι 8. τ... 
2] τοῦτο μᾶλλον α. || ἔργον ἐμὸν ΔῊΡρτ. 99 ρμοϑὺ ἢ δα. καὶ 
Υ2. ᾿ Ῥοϑὺ ὥσπερ οπι. καὶ Υ. 
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μάχεσϑαι δέῃ, ὁ πλείστους χειρωσάμενος ἀλκιμώτατος 

δοξάξεται εἷναι, οὕτω καὶ ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὃ πλεί- 
ὅτους ὁμογνώμονας ἡμῖν ποιήσας οὗτος δικαίως ἂν 

λεκτικώτατός τε καὶ πραχτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶναι. 

μὴ μέντοι ὡς λόγον ἡμῖν ἐπιδειξόμενοι οἷον ἂν εἴς 

ποιτε πρὸς ἕκαστον αὐτῶν τοῦτο μελετᾶτε, ἀλλ᾽ ὡς 

τοὺς πεπεισμένους ὑφ᾽ ἑκάστου δήλους ἐσομένους οἷς 

ἂν πράττωσιν οὕτω παραδχευάξεσϑε. καὶ ὑμεῖς μέν, 

ἔφη. τούτων ἐπιμελεῖσϑε᾽ ἐγὼ δὲ ὅπως ἂν ἔχοντες 

τὰ ἐπιτήδεια ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι οἱ στρατιῶται 
περὶ τοῦ στρατεύεσϑαι βουλεύωνται τούτου πειράδομαι 

ἐπιμελεῖσϑαι. 

1 μάχεσϑαι δέῃ] μάχη ἢ Υ. 2 πεῖσαι δέῃ] που δέῃ βου- 
λῆς Ὑ, πείσεσϑαι δέῃ α, βουλῆς δέῃ σ. 4 τε οὐηὴ ΧὩΎΥ. ᾿ καὶ 
πραχτικώτατος οτη. ΧΣ. ᾿ κρίνοιτο ἂν] φαίνοιτο Υ, φαίνοιτο ἂν σα. 
ὅ οἷον) ὃ γ. || εἴπητε. ΧΕ, εἴποιτε Υ. 1 φοβὺ τοὺς 84. τε φῦ, 
γε Υ. || ἐσομένους] εἶναι σ. 10 ὅσα ἂν ἐγὼ γ. 11 βούλωνται 
ΧΟΉ. |] τούτου] ογη. γ, τούτους ΑΉ, τούτῳ χ. 



Ζ. 

Ταύτην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες καὶ 

δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ ἦἧχον 
ἐπὶ τὰς Κυαξάρου ϑύρας πάντες οἱ σύμμαχοι. ἕως 

οὖν ὃ Κυαξάρης ἐκοσμεῖτο, ἀκούων ὅτι πολὺς ὄχλος 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις εἴη, ἐν τούτῳ οἱ φίλοι τῷ Κύρῳ 
προσῆγον οἱ μὲν Καδουσίους δεομένους αὐτοῦ μένειν, 

οὗ δὲ Ὑρκανίους, ὃ δέ τις Σάχας. ὃ δέ τις καὶ 

Γωβρύαν: Ὑστάσπας δὲ Γαδάταν τὸν εὐνοῦχον 

προσῆγε, δεόμενον τοῦ Κύρου μένειν. ἔνϑα δὴ ὃ 

Κῦρος γιγνώσκων ὅτι Γαδάτας πάλαι ἀπωλώλει τῷ 
φόβῳ μὴ λυϑείη ἡ στρατιά, ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ 

Γαδάτα, δῆλος εἷ, ἔφη, ὑπὸ τοῦ Ὑστάσπου τούτου 
πεπειόμένος ταῦτα γιγνώσκειν ἃ λέγεις. καὶ ὁ Γαδάτας 

ἀνατείνας τὰς χεῖρας πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπώμοσεν ἡ 

μὴν μὴ ὑπὸ τοῦ Ὑστάσπου πεισϑεὶς ταῦτα γιγνώσκειν" 

ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἂν ὑμεῖς ἀπέλϑητε, ἔρρει τἀμὰ 
παντελῶς" διὰ τοῦτ᾽, ἔφη. καὶ τούτῳ ἐγὼ αὐτὸς 

ὃ ἕως χζ, ἐν ὧγ. 4 ὁ οπι. σϑ. τὰς ϑύρας ΧΦ. ὅ αὖ- 

τοῦ μένειν δεομένους Ἐ6. 7 ὁ δέ τις (καὶ οἵὰβ. οἰϊδη. ΑἹ) 

γωβρύαν, ὁ δέ τις σάκας γΥ. 10 ὁ γαδάτης γΥ. 12 ἔφη εἶ γ. | 
τοῦ ὁτῃ. Υ. ᾿ τούτου τῷ, τοῦδε γ, οἱ. Εἰ). 1ὅ τοῦ οἵη. Υ. ἢ 
γινώσκειν ταῦτα πεισϑεὶς χ, ταῦτα πεπεῖσθαι ἃ γινώσχοι Υ. 

10 ἣν γ. [| ἐκρεῖ Υ͂ χε» 17 τοῦτ᾽ Υ͂, τοῦτο χ, ταῦτα οϑθῦ. 

.- 
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διελεγόμην, ἐρωτῶν εἰ εἰδείη τί ἐν νῷ ἔχεις [ὑπὲρ τῆς 

διαλύσεως τοῦ στρατεύματος] ποιεῖν. καὶ ὃ Κῦρος 

εἶπεν, ᾿Αδίκως ἄρα ἐγὼ Ὑστάσπαν τόνδε καταιτιῶμαι. 

᾿Αδίκως μέντοι νὴ 4{᾽, ἔφη ὃ Ὑστάσπας. ὦ Κῦρε; 

ἐγὼ γὰρ ἔλεγον τῷ Γαδάτᾳ τῷδε τοσοῦτον μόνον ὡς 

οὐχ οἷόν τέ σοι εἴη στρατεύεσϑαι, λέγων ὅτι ὃ πατήρ 

ὅε μεταπέμπεται. καὶ ὁ Κῦρος, Τί λέγεις; ἔφη" καὶ 

σὺ τοῦτο ἐτόλμησας ἐξενεγκεῖν, εἴτ᾽ ἐγὼ ἐβουλόμην 

εἴτε καὶ μή; Ναὶ μὰ 4Δ{᾽, ἔφη" δρῶ γάρ σε ὑπερεπιϑυ- 

μοῦντα ἐν Πέρσαις περίβλεπτον περιελϑεῖν καὶ τῷ 

πατρὶ ἐπιδείξασϑαι ἣ ἕκαστα διεπράξω. ὃ δὲ Κῦρος 

ἔφη, Σὺ δ᾽ οὐκ ἐπιϑυμεῖς οἴκαδε ἀπελϑεῖν; Οὐ μὰ 

Ἅ4(᾽, ἔφη, ὃ Ὑστάσπας, οὐδ᾽ ἄπειμί γε. ἀλλὰ μένων 

στρατηγήδσω, ἕως ἂν ποιήσω Ιαδάταν τουτονὶ τοῦ 

᾿Ασσυρίου δεσπότην. 

Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτ᾽ ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους. 
ἐν δὲ τούτῳ Κυαξάρης δεμνῶς κεκοσμημένος ἐξῆλϑε 

καὶ ἐπὶ ϑοόνου Μηδικοῦ ἐκαϑέξετο. ὡς δὲ πάντες 

συνῆλϑον οὺἣς ἔδει καὶ διωπὴ ἐγένετο, ὃ Κυαξάρης 
ἔλεξεν ὧδε. ἄνδρες σύμμαχοι, ἴσως. ἐπειδὴ παρὼν 

τυγχάνω καὶ πρεσβύτερός εἶμι. Κύρου, εἰκὸς ἄρχειν 

1 διελεγόμην] προσῆλϑον γ. ᾿ τί... ὑπὲρ] τίνα γνώμην ἔχοις 
περὶ Υ. ἢ νόῳ χα. ᾿ [ὑπὲρ... στρατεύματος] Ηυρ. 2 ποιεῖν 
ΟἵΏ. Υ. 8. ροθϑῦύ ἐγὼ δαα. ὡς ἔοικεν γ. | ὑστάσπαν τόνδε Ηρ, 
ὑστάσπου τοῦδε ΧΑΥ͂, ὑστάσπην γ. [ αἰτιῶμαι Υ. 4 ἀδίκως 
ονςν ὅ ὡς] καὶ ὁ ὑστάσπης εἶπεν. ναὶ μὰ δί᾽ ἔφη ὦ κῦρε, ἀδί- 
κως μὲν δή, ἐπεὶ (δ᾽ δαὰα. Ὁ) ἔγωγε καὶ ἀντιλέγον γαδάτῃ ὡς Υ. ]} 
ὅ ὁ οῃ. ἡ. τε οἵ. . [|| στρατεύεσϑαι) μένειν Υ. 7 μετα- 
πέμποιτο Υγ. ὃ. τοῦτο σὺ Υ. ᾿ εἶτ᾽] ἐπεὶ «Υ. 9 καὶ οτῃ. Υ2ὉΥ. 
ναὶ οἵα. ἢ. 13 ἀπελϑεῖν) διελϑεῖν ΧΑΉ. [| οὐ οτη. γΥ. 14 ἕως 
χα, ἔστ᾽ Υ. [ ἂν οἴῃ. χ. [[ τουτονὶ τὸν γαδάταν χ. ᾿ δεσπότην 
τοῦ ἀσσυρίου Υ. 16 τοιαῦτ᾽] τοῦτ᾽ χ. 17 ὁ κυαξάρης Υ. 
19 ὁ οἵ. Υ. 20 ἔλεξεν “, ἔλεγεν χ, εἶπεν γ. [ ἴδως οτὰι. ΦΥ͂. 
291 με ἄρχειν Υ. 
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με λόγου. νῦν οὖν δοκεῖ μοι εἶναι καιρὺς περὶ 
τούτου πρῶτον διαλέγεσϑαι πότερον στρατεύεσϑαι 

ἔτι [χαιρὸς] δοκεῖ [εἶναι)]͵ ἢ διαλύειν ἤδη τὴν 

στρατιάν: λεγέτω οὖν τις. ἔφη, περὶ αὐτοῦ τούτου ἡἧ 
γιγνώσκει. ἐκ τούτου πρῶτος μὲν εἶπεν ὃ Ὑρχάνιος, 
"ἄνδρες σύμμαχοι, οὐκ οἶδα μὲν ἔγωγε εἴ τι δεῖ 

λόγων ὅπου αὐτὰ τὰ ἔργα δεικνύει τὸ κράτιστον. 

πάντες γὰρ ἐπιστάμεϑα ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες πλείω κακὰ 

τοὺς πολεμίους ποιοῦμεν ἢ παάσχομεν᾽ ὅτε δὲ χωρὶς 
ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν ἐχρῶντο ὡς ἐκείνοις ἦν 
ἥδιστον, ἡμῖν γε μὴν ὡς χαλεπώτατον ἐπὶ τούτῳ ὃ 

Καδούσιος εἶπεν, Ἡμεῖς δὲ τί ἂν λέγοιμεν, ἔφη, περὶ 

τοῦ οἴκαδε ἀπελθόντες ἕχαστοι χωρὶς εἷναι, ὁπότε γε 

οὐδὲ στρατευομένοις. ὡς ἔοικε. χωρίζεσϑαι συμφέρει; 

ἡμεῖς γοῦν οὐ πολὺν χρόνον δίχα τοῦ ὑμετέρου πλή- 

ϑους στρατευσάμενοι δίκην ἔδομεν ὡς καὶ ὑμεῖς ἐπί- 

στασϑε. ἐπὶ τούτῳ ᾿Αρτάβαξος ὅ ποτὲ φήσας εἶναι 
Κήρου συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε᾽ ᾿Εγὼ δ᾽. ἔφη. ὦ 

Κυαξάρη. τοσοῦτον διαφέρομαι τοῖς πρόσϑεν λέγουσιν" 

οὗτοι μὲν γάρ φασιν ὅτι δεῖ μένοντας στρατεύεσϑαι. : 

ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι ὅτε μὲν οἴκοι ἦν, ἐστρατευόμην᾽ καὶ 
Ἁ 2 Ἷ 4 -- , 3 ΄ 

γὰρ ἐβοήϑουν πολλάκις τῶν ἡμετέρων ἀγομένων καὶ 

1 μοι δοκεῖ καιρὸς ἔφη εἶναι περὶ τούτου διαλέγεσϑαι πρῶ- 
τον Υ (λέγεσϑαι χῳΥ) ὃ ἔτι καιρὸς Υ 2, καιρὸς ἔτι χ, καιρὸς 
οἵη. Εὶ οὐ ἔτι ροβῦ εἶναι ὕγχγϑηβρ. γυ. ᾿ εἶναι δοκεῖ Ζοπ., εἶναι ἀ6]. 
Πιηᾶ. ᾿ ἤδη] δεῖ χ. 4 τις οὖν ἃ. ὅ πρῶτον χΖ. ἢ λόγου 
ΧΑΥ͂. δείκνυσι βου Ε΄. 8. μὲν ὄντες ὕϑοοθθβ, μένοντες οοἀά. 
Ῥτγδούθυ 1), ἴῃ αὸ ΘΟΥΤ. μὲν μένοντες. ᾿ κακὰ οἴῃ. χαῦ. 9 ποι- 
οὔμεν τοὺς πολεμίους γΥ. [1Π|Πλτοῦτο ΑΗ. 18 ὁπότε] ὅπου Ἐ. 
1ὅ διὰ τοῦ ἡμετέρου ΧΩ. 11 ὁ συγγενὴς εἶναί ποτε φήσας 
κύρῳ εἶπε τάδε γ. 30 ὅτι δεῖ γ, ἔτι δεῖν (δεῖ 6) ΟΥΥ͂, ἔτι Ε.. 
21 ὅτε οἴκοι ἤμην χοῦ. 99. ἀγομένων... 1 ν. 384 ἡμετέρων 
ΟΙΩ. ΧΩΥ. 
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περὶ τῶν ἡμετέρων φρουρίων ὡς ἐπιβουλευδομένων 

πολλάκις πράγματα εἶχον φοβούμενός τε καὶ φρουρῶν᾽ 
καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον τὰ οἰκεῖα δαπανῶν. νῦν δ᾽ ἔχω 

μὲν τὰ ἐκείνων φρούρια, οὐ φοβοῦμαι δ᾽ ἐκείνους, 

εὐωχοῦμαν δὲ τὰ ἐκείνων καὶ πίνω τὰ τῶν πολεμίων. 

ὡς οὖν τὰ μὲν οἴκοι στρατείαν οὖσαν, τάδε δὲ 
ἑορτήν, ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ἔφη, διαλύειν τήνδε τὴν 
πανήγυριν. ἐπὶ τούτῳ ὃ Γωβρύας εἶπεν, Ἐγὼ δ᾽, ὦ 
ἄνδρες σύμμαχοι, μέχρι μὲν τοῦδε ἐπαινῶ τὴν Κύρου 

δεξιάν. οὐδὲν γὰρ ψεύδεται ὧν ὑπέσχετο᾽ εἰ δ᾽ ἄπει- 
σιν ἐκ τῆς χώρας, δῆλον ὅτι ὃ μὲν ᾿ἉΔσσύριος 
ἀναπνεύσεται. οὐ τίνων ποινὰς ὧν τε ὑμᾶς ἐπεχείρησεν 
ἀδικεῖν καὶ ὧν ἐμὲ ἐποίησεν. ἐγὼ δὲ ἐν τῷ μέρει 

πάλιν ἐκείνῳ δώσω δίκην ὅτι ὑμῖν φίλος ἐγενόμην. 

᾿Επὶ τούτοις πᾶσι Κῦρος εἶπεν, Ὦ, ἄνδρες, οὐδ᾽ 

ἐμὲ λανϑάνει ὅτι ἐὰν μὲν διαλύωμεν τὸ στράτευμα, 

τὰ μὲν ἡμέτερα ἀσϑενέστερα γίγνοιτ᾽ ἄν, τὰ δὲ τῶν 

πολεμίων πάλιν αὐξήσεται. ὅσοι τε γὰρ αὐτῶν ὅπλα 

ἀφήρηνται, ταχὺ ἄλλα ποιήδονται. ὅσοι τε ἵππους 

ἀπεστέρηνται, ταχὺ πάλιν ἄλλους ἵππους κτήσονται" 

ἀντὶ δὲ τῶν ἀποθανόντων ἕτεροι ἐφηβήσουσιν [καὶ 

1 σφετέρων γ. ἐπιβουλευομένων γ. 2 γράμματα χα. ὃ ἔχω 
μὲν εὖ, ἔχο μὲν Ο, ἔχωμεν Ἐ᾿, ἔχομεν ἘΙ. 4 καὶ οὐ γα. || δ᾽ 
ΟἸΗ. Υ. ὄ καὶ πίνω χῃ, πίνω τε Ἐ,, πίνω δὲ 0 6 στρατιὰν 
γ. [|| τάδε]. τὰ χΩΥ͂. 7 ἔφην Ο, οχι. ἘΙ. 8 δ᾽ οἵα. ΧΩΥ͂. 
9 μὲν οτῃ. Ἐ᾿. 10 δὲ ἄπιτε Υ. 12 ἀναπνεύσεται Ἠογ]οΐπ, 
ἀναπαύσεται οοαα. 19. δὲ οτη. 6. 14 ἐκείνῳ πάλιν ΧΖ. 
15 τουτοισὶ ΟΑῊΗ. [|| ὁ κῦρος Ζοη. Ϊ οὐδ᾽ ἐμὲ λανϑάνει, ὦ ἄν- 
δρες ὡς εἶ διαλύσομεν Ζοη. 16 ἐὰν μὲν ΧΩ. ἣν νῦν ΡῪ (ἐὰν 
νῦν σ᾽. 17 γίγνοιτ᾽ ἂν χΑΟ, γίγνοιντ᾽ ἂν Ἡ οὖ αὖἱ ἀσϑενέ- 
στερα ρῬοβὺ ἂν ἔγϑῃβρ., Ζοῃ., γίγνεται γΥ. [18 πάλιν οτα. Ζοη. {} 
τε] μὲν γι 19 ταχὺ... 20 ἀπεστέρηνται οτη. Ε. 20 ἵππους 
α6]. Ἡδθύννθσάθῃ [[ἰ κεχτήσονται Υ. 2521 δηΐθ ἐφηβήσουσι (-σον- 
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ἐπιγενήσονται] ὥστε οὐδὲν ϑαυμαστὸν εἰ πάνυ ἐν τάχει 

πάλιν ἡμῖν πράγματα παρέχειν δυνήσονται. τί δῆτα 

ἐγὼ Κυαξάρην ἐκέλευσα λόγον ἐμβαλεῖν περὶ καταλύ- 

όεως τῆς στρατιᾶς: εὖ ἴστε ὅτι φοβούμενος τὸ μέλλον. 

ὁρῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ 

ὧδε στρατευσόμεϑα, οὐ δυνησόμεϑα μάχεσϑαι. προσ- 
ἔρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμών, στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν 

αὐτοῖς εἶσιν, ἀλλὰ μὰ Δί᾽. οὐχ ἵπποις οὐδὲ ϑεράπουσιν 

οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιωτῶν, ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐκ 

ἂν δυναίμεϑα στρατεύεσϑαι᾽ τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ὅπου 
μὲν ἡμεῖς ἐληλύϑαμεν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνήλωται ὅποι δὲ 

μὴ ἀφίγμεϑα, διὰ τὸ ἡμᾶς φοβεῖσϑαι ἀνακεκομισμένοι 

εἰσὶν εἷς ἐρύματα, ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς δὲ 

ταῦτα μὴ δύνασϑαι λαμβάνειν. τίς οὖν οὕτως 
ἀγαϑὺς ἢ τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ καὶ ῥίγει δύναιτ᾽ 

ἂν μαχόμενος στρατεύεσϑαι; εἰ μὲν οὖν οὕτω στρα- 
τευσόμεϑα. ἐγὼ μέν φημι χρῆναι ἑἕχόντας ἡμᾶς 

καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλλον ἢ ἄκοντας ὑπ’ ἀμη- 

χανίας ἐξελαϑῆναι. εἰ δὲ βουλόμεϑα ἔτι στρατεύεσϑαι., 

τόδ᾽ ἐγώ φημι χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιστα πειρᾶσϑαι 
τῶν μὲν ἐκείνων ὀχυρῶν αἷς πλεῖστα παραιρεῖν, ἡμῖν 
δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖστα ὀχυρὰ ποιεῖσϑαι" ξὰρ γὰρ ταῦτα 

ται ΕἾ δαὰ, καὶ γ. ᾿ [καὶ ἐπιγενήσονται) ΘΟ, ΠΘΙΘΘΥ. 1 πάνυ 
ΟΠ]. Υ. ὃ λόγον ἐκέλευσα γΥ. ἐμβάλλειν χα. 4 στρατείας “. ἢ 
ἴστε ἔφη ὅτι Υ. 7 χειμὼν δήπου ΑΗΥ͂. 9 οὐκ... 11 ἡμεῖς 
οαι. ἃ. 10 δυνάμεϑα Εἰ. | ὅπου] ὅπῃ Ἐ-, ὅποι μα. 193 ἀνα- 
κεκομισμένα σ΄. 18 αὐτοῖς Τ᾿. 15 ἰσχυρῶς Υ. ᾿ ὃς οπι. ΧΖ. 
17 χρῆναι... 30 φημι οἴῃ. ΧΖ, ἱ. ΏϑΙσ. (8580 φημι ἔτι) Υ͂. 
19 ἐξεί-α- Ε)λασϑ'ῆναι γΥ. 20 ἔτι χρῆναι ΧΗ. , πειρᾶσϑαι ὡς 
τάχιστα Υ. 21] ὀχυρῶν ἡμᾶς ὡς γρ. ᾿ παραιρεῖν οοαά. Ζοπ, 
καθαιρεῖν ἨοτΙ]ρίη. περιαιρεῖν Ῥαπίδζιαθβε οἱ. Ηθ]]. Π 3. 29. 
ΠΤ. 80. 3.1. 98 ἰσχυρὰ γα. || ἐὰν» εἰ γ. 
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γένηται, τὰ μὲν ἐπιτήδεια πλείω ἕξουσιν ὁπότεροι ἂν 
πλείω δύνωνται λαβόντες ἀποτίϑεσϑαι, πολιορκήσον- 
ται δὲ ὁπότεροι. ἂν ἥττους ὦσι. νῦν δ᾽ οὐδὲν δια- 
φέρομεν τῶν ἐν πελάγει πλεόντων καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 

πλέουσι μὲν ἀεί, τὸ δὲ πεπλευσμένον οὐδὲν οἰκειό- 

τερον τοῦ ἀπλεύστου καταλείπουσιν. ἐὰν δὲ φρούρια 

ἡμῖν γένηται. ταῦτα δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀλλο- 

τριώδει τὴν χώραν, ἡμῖν δ᾽ ὑπ’ εὐδίᾳ μᾶλλον πάντ᾽ 
4 ἌΝ ἔσται. ὃ δ᾽ ἴσως ἄν τινες ὑμῶν φοβηϑεῖεν, εἰ δεήσει. 

υ πόρρω τῆς ἑαυτῶν φρουρεῖν, μηδὲν τοῦτο ὀκνήσητε. 

ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπείπερ καὶ ὡς οἴκοϑεν ἀποδημοῦμεν, 
φρουρήσειν ὑμῖν ἀναδεχόμεϑα τὰ ἐγγύτατα χωρία τῶν 

πολεμίων. ὑμεῖς δὲ τὰ πρόδορα ὑμῖν αὐτοῖς τῆς 

᾿“σσυρίας ἐκεῖνα χκτᾶσϑε καὶ ἐργάξεσϑε. ἐὰν γὰρ ἡμεῖς 

τὰ πλησίον αὐτῶν φρουροῦντες δυνώμεϑα σᾳΐζεσϑαι, 

ἐν πολλῇ ὑμεῖς εἰρήνῃ ἔσεσϑε οἱ τὰ πρόσω αὐτῶν 

ἔχοντες" οὐ γὰρ οἶμαι δυνήσονται τῶν ἐγγὺς ἑαυτῶν 

ἀμελοῦντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβουλεύειν. 

Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐρρήϑη. οἵ τὲ ἄλλοι πάντες ἀνιστά- 

μενοι συμπροϑυμήδεσϑαι ταῦτ᾽ ἔφασαν καὶ Κυαξάρης. 

Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας καὶ τεῖχος [ἑκάτερος αὐτῶν], 

1 πλείονα Υ. 2 λαμβάνοντες Υ. ὃ δὲ οἴῃ. Εἰ. [[ ἥττους] 
κρείττους ΧᾺΝ (ἥττους σ). 4 δοΐθ πελάγει δαὰ. τῷ οοἀά. 
Ῥτγδοίοι ΥΓ. ὅ μὲν γὰρ ἀεὶ Ἐ. 6 ἐὰν] ἣν Ε. 7 δὴ] ἤδη Υ. 
8 ὑπ᾿ εὐδίᾳ 0, ὑπεύδια Ε, ὑπ᾽ εὐδίαν χα. [[ ἔσται πάντα Υ. 
9 ἡμῶν Υ2Ε. [δεήσοι ΧΑΗΥ. 10 μὴ δὲ χα. [| τούτω σ. [} 
ὀκνήσετε ΧΥΡ. 11 εἴπερ ΧὩΥ. || καὶ οταϑιὺ 6. 12 φρου- 
ρήσει Β΄. ᾿ ἀναδεχοίμεϑα π΄. 18 προσόρια εὖ τῆς δὲ συρίας Υ. 
14 ἣν γ. 1δὃ πλησίον ΥὙ, πλείω χῃΥ. | δυνώμεϑα φρουροῦντες Υ. 
16. ἔσεσθε] οἷ. γ, βιοτεύσετε ἴῃ τηδὍὉ. σ, αὐαοα γροβὺ ἔχοντες 
δα. γ᾽ (βιοτεύσεται ΒΕ). 17 ἑαυτῶν) αὐτοῖς Υ. 15. δηΐθ 
ἀμελοῦντες δα. κακῶν Υ, ὄντων ΧΑΔΉ, ομ. γα. 19 τε οἵ. 
(τ 91 [ἑκάτερος αὐτῶν] 660, αὐτῶν ἑκατέροις Υ. 
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ἣν ἐπιτρέψωσιν οἱ σύμμαχοι, τειχιεῖσϑαι ἔφασαν, ὥστε 

καὶ ταῦτα φίλια τοῖς συμμάχοις ὑπάρχειν. ὁ οὖν 

Κῦρος ἐπεὶ ἑώρα προϑύμους πάντας ὄντας πράττειν 

ὅσα ἔλεξε, τέλος εἶπεν, Εἰ τοίνυν περαίνειν βουλόμεϑα 
ὅσα φαμὲν χρῆναι ποιεῖν, ὡς τάχιστ᾽ ἂν δέοι γενέσϑαι 

μηχανὰς μὲν εἰς τὸ καϑαιρεῖν τὰ τῶν πολεμίων τείχη, 

τέχτονας δὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυργοῦσϑαι. ἐκ τού- 

του ὑπέόδχετο ὁ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν αὐτὸς ποιησά- 

μενος παρέξειν, ἄλλην δὲ Γαδάτας καὶ Γωβρύας, ἄλλην 

δὲ Τιγράνης αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο πειράσεσϑαι 
ποιήσασϑαι. ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορίζοντο μὲν 3 

μηχανοποιούς,. παρεδχευάξοντο δ᾽ ἕχαστονι εἷς τὰς 

μηχανὰς ὧν ἔδει: ἄνδρας δ᾽ ἐπέστησαν οἱ ἐδόχουν 

ἐπιτηδειότατοι εἷναι ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἔχειν. 
Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριβὴ ἕσται ἀμφὶ ταῦτα. 

ἐχάϑιδε τὸ στράτευμα ἔνϑα ᾧετο ὑγιεινότατον εἶναι 

καὶ εὐπροσοδώτατον ὅσα ἔδει προσκομίζεσϑαι᾽ ὅσα 
τε ἐρυμνότητος προσεδεῖτο, ἐποιήσατο. ὡς ἐν 

ἀσφαλεῖ οἱ αἰεὶ μένοντες εἶεν, εἴ ποτε καὶ πρόσω τῇ 

ἰσχύι ἀποστρατοπεδεύοιτο. πρὸς δὲ τούτοις ἐρωτῶν 

οὺς ὥετο μάλιστα εἰδέναι τὴν χώραν ὁπόϑεν ἂν ὡς 

πλεῖστα ὠφελοῖτο τὸ στράτευμα. ἐξῆγεν ἀεὶ εἰς προνο- 

1 τειχίσασϑαι χε. 9. πάντας Ῥοβὺ προϑύμους χ, ροεὺ 
ἑώρα Υ. Ροβὺ ἐπεὶ 2 Ζ, 4 εἶπεν] ἔφη Υ. || παραινεῖν ΧΑΗ͂Υ͂. 
ὃ τάχιστα ἃ ἂν Ἐ' Φ ἐχυρὰ γα. 8 ὁ οἵη. Υ. 9 γροβὲ 
γαδάτης δα. τε γ. [10 γυ]ὰβ δὲ οἴω. γ. ἄλλην (1π Ε' Ῥαποίϊβ 
ποίανατα) δὲ αὐτὸς γ. ἢ ἔφη δύο] ἔφατο Ὁ οὖ υϑυιβι μα} } 1 ἘΝ 
ἴπ αὰὸ ἡδὺ ἴῃ τὰ. ἡ πειράσεσϑαι Μαα. δ, 19. πειρᾶσϑαι δὲ, 
8} ποιήσασϑαι Υ. ποιήσειν ΧΖ. ἐπόριξον γσ. 18 δεῖ 260, 
ϑέοι Ἐ. 1 διατριβὴ ἔσται (ἔστιν () ΧΖ, διατριβήσεται γ. 
16 ἐκάϑισε μὲν τὸ Υ. 17 δεῖ χοῦ. ὅσα τε ἐρυμνότητος] 
ἐρυμνὸν δ᾽ εἴ πηι γν- 19 αἰεί Υ. 90 ἀποστρατοπεδεύοιντο Υ Ζ 
(-αὐντο Ὦ). 9] ὡς] τὰ γν. Ὁ ὠφελεῖτο Χ. 
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μάς, ἅμα μὲν ὅπως ὅτι πλεῖστα λαμβάνοι τῇ στρατιᾷ 
τὰ ἐπιτήδεια, ἅμα δ᾽ ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν καὶ 
ἰσχύοιεν διαπονούμενοι ταῖς πορείαις, ἅμα δ᾽ ὅπως ἐν 

ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. ὁ μὲν δὴ 

Κῦρος ἐν τούτοις ἦν. 
3»: Ἔκ δὲ Βαβυλῶνος αὐτόμολοι καὶ ἁλισκόμενοι ταὔτ 

ἔλεγον ὅτι ὃ ᾿Ασσύριος οἴχοιτο ἐπὶ “Μυδίας, πολλὰ 

τάλαντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἄγων καὶ ἄλλα 

χτήματα καὶ κόσμον παντοδαπόν. ὃ μὲν οὖν ὄχλος 
- - “ἷ ς ς 2 Ἁ εἶ 

τῶν στρατιωτῶν ἔλεγεν ὡς ὑπεχτίϑοιτο ἤδη τὰ χρή- 
ἅ Ξ »" - , ΑΥ̓͂ ες ματα φοβούμενος" ὃ δὲ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι οἴχοιτο 

συστήσων εἴ τι δύναιτο ἀντίπαλον ἑἕαυτῷ., ἀντι- 

παρεδχευάξετο ἐρρωμένως. ὡς μάχης ἔτι δεῆσον᾽" ὥστ᾽ 
3 τ Χ “- - Χ Χ ἐξεπίμπλη μὲν τὸ τῶν Περῶν ἱππικόν, τοὺς μὲν ἐκ 

τῶν αἰχμαλώτων. τοὺς δέ τινας καὶ παρὰ τῶν φίλων 

λαμβάνων ἵππους" ταῦτα γὰρ παρὰ πάντων ἐδέχετο 

καὶ ἀπεωϑθεῖτο οὐδέν, οὔτε εἴ τις ὅπλον διδοίη καλὸν 
οὔτ᾽ εἴ τις ἵππον᾽ κατεσχευάξετο δὲ καὶ ἅρματα ἔκ τε 

τῶν αἰχμαλώτων ἁρμάτων καὶ ἄλλοϑεν ὁπόϑεν ἐδύ- 
νατο. χαὶ τὴν μὲν Τρωικὴν διφρείαν πρόσϑεν οὖσαν 

᾿" Ἀ » ,ἢ - ς καὶ τὴν Κυρηναίων ἔτι καὶ νῦν ἁρματηλασίαν 

1 ὅπως) ὡς γΥ. ᾿ὀ Ῥοβὺ πλεῖστα δαά. μὲν ΒΟῊΗ. ὃ δια- 
πορευόμενοι χα. ᾿ δ᾽] ϑ᾽ ΧΑῊ. 6 δπηίο αὐτόμολοι 844. οἱ γ. ᾿ 
καὶ ΟΙη. χα [|| δηΐε ἁλισκόμενοι δα. οἱ γὰρ. ταῦτ᾽ οοαα., 
ΟΟΥΥ. Βούμθ. 7 λυδίαν Ζοπ. 8. ἀργυρίου καὶ χρυσίου γ. 9 καὶ 
οἵ. χῷ. 10 ἔλεγεν] ὑπελάμβανον Ε', ὑπελάμβανεν Ὀσ. 1Π οἵ- 
χουτο] Ῥοβί. οὐ ἴῃ σϑβ. Ἐ'. 19 εἴ τι] ὅ,τι γ. [| ἑαυτὸν γον. 
18 δεήσοι γΥ. ᾿ ὥστ᾽ Ῥορρο, ὡς δ᾽ ΧΩΥ͂, καὶ γ, καὶ οὕτως 
ΘΟΥ͂Σ. 14 ἐξεπίμπλα μὲν Ὁ ρ, ἐξεπίμπλαμεν Ἐ'. | περσῶν] πε- 
ξῶν Κ΄. 17 οὔτε εἴ τις] οὐδὲ ἂν χα. [ ἐδίδου Υ. 18 οὐδ᾽ 
εἴ τις ἵππον) οὔτε ἵππον γ. [[ ἐκ οτι. γ. 19 ἁρμάτων σ]οβ- 
Βθιηῷ ραύθεῦ 6886 Ραηίθζιαθβ. ᾿ δύναιτο Υ. 30 τρων τὴν ΟΤη. 
ΧΑΥ. || διφρίαν ΧΕ. 9] ἔτι καὶ νῦν χα, ἔτι νῦν οὖσαν ΥΚ. 
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κατέλυσε᾽ τὸν γὰρ πρόσϑεν χρόνον καὶ οἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ 

καὶ Συρίᾳ καὶ ᾿ἀραβίᾳ καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τοῖς 

ἅρμασιν οὕτως ἐχρῶντο ὥσπερ νῦν οἱ Κυρηναῖοι. 

ἔδοξε δ᾽ αὐτῷ, ὃ κράτιστον εἰκὸς ἦν εἶναι τῆς δυνά- 
μεῶς, ὄντων τῶν βελτίστων ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, τοῦτο 

ἐν ἀκροβολιστῶν μέρει εἷναι καὶ εἰς τὸ κρατεῖν οὐδὲν 

μέγα [βάρος] συμβάλλεσϑαι. ἅρματα γὰρ τριακόσια 
τοὺς μὲν μαχομένους παρέχεται τριακοσίους. ἵπποις 

δ᾽ οὗτοι χρῶνται διακοσίοις καὶ χιλίοις" ἡνίοχοι δ᾽ 

αὐτοῖς εἰσὶ μὲν ὡς εἰκὸς οἷς μάλιστα πιστεύουσιν, οἱ 

βέλτιστοι᾽ εἰς τριακοσίους δὲ διάδοχοί εἶσιν, οἱ οὐδ᾽ 

ὁτιοῦν τοὺς πολεμίους βλάπτουσι. ταύτην μὲν οὖν τὴν 

διφρείαν κατέλυσεν. ἀντὶὲ δὲ τούτου πολεμιστήρια 

κατεσχευάσατο ἅρματα τροχοῖς τε ἰδχυροῖς, ὡς μὴ 

ῥᾳδίως συντρίβηται, ἄξοσί τε μακροῖς. ἧττον γὰρ 

ἀνατρέπεται πάντα τὰ πλατέα᾽ τὸν δὲ δίφρον τοῖς 

ἡνιόχοις ἐποίησεν ὥσπερ πύργον ἰσχυρῶν ξύλων ὕψος 

δὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγκώνων, ὡς δύνωνται 

ἡνιοχεῖσϑαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς δ᾽ ἣνι- 

όχους ἐθωράκιδσε πάντα πλὴν τῶν ὀφϑαλμῶν. προσ- 

ἔϑηκε δὲ καὶ δρέπανα σιδηρᾶ ὡς διπήχη πρὸς τοὺς 

1 μηδείᾳ χ. 4 ἔδοξε δ᾽ γ, ἔδοξεν χα. ἦν εἰκὸς γ, οἵα. 
ἦν Α. ὃ ὄντων τῶν γα, ὃν τῶν αὖ, ὄντων Ἐ [ τοῦτο μὴ 
ἐνγ. 66 μὲν 5. ν. Υ (ἐν 1. ν... ὦ βάρος χα, μέρος ΥΥ, ἀϑὶ. 
Βοτγῃθιλδηη. ᾿ συμβαλέσϑαι χ:. 8 ἵππους ΟΛΗ. 9 ὁ δ᾽ 
αὖ ». [0 πιστεύσουσιν ΗΓ. 11 ροβὺ βέλτιστοι Δα ὰ. ἄλλοι 
δ᾽ χα, δὲ (1. τη.) οὗτοί εἰσιν Υ͂. ᾿ δὲ διάδοχοί εἰσιν Θσο, οὗτοι 
δέ εἰσιν γρ, οὗτοί εἰσιν χαΐ, εἰσὶ τριακόσιοι οὗτοι ϑο, ποῖ 61. 
12 τοῖς πολεμίοις Ε΄. 18 διφρίαν ΕΞ. 14 κατεσκευάσατο) 
κατεσχεύασε τὰ Εἰ, κατεσκεύασεν Ὁ. 1 συντριβῆναι Ηϊτβομὶρ. 
18 ροϑὺῦ ἀγκώνων δαά. τοῦ ἡνιόχου Υ. 21] καὶ οἵα. Ὁ. ᾿ἰ σι- 
δήρεα οὐ διπήχδα Υ (διπήχεα οἰΐδτα οἹ. 
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ἄξονας ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῶν τροχῶν καὶ ἄλλα κάτω 

ὑπὸ τῷ ἄξονι εἷς γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβαλούντων 

εἷς τοὺς ἐναντίους τοῖς ἅρμασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος 

ταῦτα κατεσχεύασεν, οὕτως ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἅρμασι 

χρῶνται οἱ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ. ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ 

κάμηλον πολλαὶ παρά τε τῶν φίλων συνειλεγμέναι καὶ 

(αἷς αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηϑροισμέναι. καὶ ταῦτα 

μὲν οὕτω σδυνεπεραίνετο. 

Βουλόμενος δὲ κατάσχοπόν τινα πέμψαι ἐπὶ Δυδίας 

καὶ μαϑεῖν ὅ,τι πράττοι ὁ ᾿Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ 

ἐπιτήδειος εἶναι ᾿Δράσπας ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο ὁ φυ- 
λάττων τὴν καλὴν γυναῖκα. συνεβεβήκει γὰρ τῷ 

᾿Δράσπᾳ τοιάδε. ληφϑεὶς ἔρωτι τῆς γυναικὸς ἠναγκάσϑη 

προσενεγκεῖν λόγους αὐτῇ περὶ συνηϑείας. ἡ δὲ ἀπ- 

ἔφησε μὲν καὶ ἦν πιστὴ τῷ ἀνδρὶ καίπερ ἀπόντι" 

ἐφίλει γὰρ αὐτὸν ἰσχυρῶς" οὐ μέντοι κατηγόρησε τοῦ 

᾿Αράσπου πρὸς τὸν Κῦρον, ὀχνοῦσα συμβαλεῖν φίλους 

ἄνδρας. ἐπεὶ δὲ ὁ ᾿ράσπας δοκῶν ὑπηρετήδειν τῷ 
τυχεῖν ἃ ἐβούλετο ἠπείλησε τῇ γυναικὶ ὅτι εἰ μὴ βού- 

λοιτοὸ ἑκοῦσα, ἄκουσα ποιήδοι ταῦτα, ἐκ τούτου ἡ 

γυνή, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, οὐκέτι κρύπτει, ἀλλὰ πέμ- 

πει τὸν εὐνοῦχον πρὸς τὸν Κῦρον καὶ κελεύει λέξαι 

1 καὶ διΐο ἔνϑεν οτὰ. 6. [|| τῶν οἵη. χζ, 8. γν. Υ. 2 ατὐῖΐθ 
γῆν δαὰ. τὴν χαΥ͂. || εἰσβαλούντων ΧΖ. 4 κατεσκεύαζεν ΧΞ. 
ὅ χρῶνται καὶ γΥ. χώρᾳ 46]. ΒΙΒΒΠΟΡ. 7 αἱ δἀὰ. Ὀ1πά. [} 
συνηϑιροισμέναι 46]. Ῥαπίεαχίαθ5. αὖ ρο]οββθιηδ δὰ συνειλεγμέναι. 
8 ἐπεραίνετο Υ, συνεπαίρετο Χ, συνεπεραίνετο 2 (εραίνετο ἴῃ 
ταϑ. 6). 9 τινὰ κατάσκοπον Υ. |] λυδίαν Ζοηῃ. 12 τὴν γυ- 
ναῖκα τὴν καλὴν 6. || γὰρ] δὲ χ. 14 προσήγαγε Ζοῃ. ᾿ συν- 
ηϑείας ΧΕΥ͂, συνουσίας γσ. 17 συμβάλλειν γ. 18 δὲ] οὖν 
α. [| ὑπηρετήσειν τῷ τυχεῖν] ὑπηρετεῖν ἀπετύγχανεν Υ (ἐτύγχανεν 
1η τηᾶῖρ. σὴ. 20 ποιήσει χΖοῃ., ποιήσοιτο Υ. 
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πάντα. ὃ δ᾽ ὡς ἤκουσεν, ἀναγελάσας ἐπὶ τῷ κρείτ- 

τονι τοῦ ἔρωτος φάσκοντι εἷναι, πέμπει ᾿Αρτάβαξον 

σὺν τῷ εὐνούχῳ καὶ κελεύει αὐτῷ εἰπεῖν βιάξεσϑαι 
μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖκα, πείϑειν δὲ εἰ δύναιτο, οὐχ 

ἔφη κωλύειν. ἐλϑὼν δ᾽ ᾿Αρτάβαξος πρὸς τὸν ᾿ράσπαν 
ἐλοιδόρησεν αὐτόν, παρακαταϑήκην ὀνομάζων τὴν 

γυναῖκα, ἀσέβειάν τε αὐτοῦ ψέγων ἀδικίαν τε καὶ 

ἀκράτειαν, ὥστε τὸν ᾿Αράσπαν πολλὰ μὲν δακρύειν 

ὑπὸ λύπης, καταδύεσϑαι δ᾽ ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, ἀπ- 

ολωλέναιν δὲ τῷ φόβῳ μή τι καὶ πάϑοι ὑπὸ Κύρου. 

Ὁ οὖν Κῦρος καταμαϑὼν ταῦτα ἐκάλεσεν αὐτὸν 
καὶ μόνος μόνῳ ἔλεξεν, Ὁρῶ δε, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, 

φοβούμενόν τε ἐμὲ χαὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα. 

παῦσαι οὖν τούτων᾽ ἐγὼ γὰρ ϑεούς τε ἀκούω ἔρωτος 
ἡττῆσϑαι. ἀνθρώπους τε οἷδα καὶ μάλα δοκοῦντας 
φρονίμους εἷναι οἷα πεπόνϑασιν ὑπ᾽ ἔρωτος" καὶ αὖ- 

τὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ χατέγνων μὴ ἂν καρτερῆσαι ὥστε 

συνὼν καλοῖς ἀμελεῖν αἰτῶν. καὶ σοὶ δὲ τούτου τοῦ 

πράγματος ἐγὼ αἴτιός εἶμι. ἐγὼ γάρ δὲ συγκαϑεῖρξα 

τούτῳ τῷ ἀμάχῳ πράγματι. καὶ ὁ ᾿ἀράσπας ὑπολαβὼν 

εἶπεν, ᾿Αλλὰ σὺ μέν, ὦ Κῦρε, καὶ ταῦτα ὅμοιος εἶ 
οἷόσπερ καὶ τἄλλα, πρᾶός τὲ καὶ συγγνώμων τῶν 

ἀνθρωπίνων ἁμαρτημάτων ἐμὲ δ᾽, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι 

ἄνθρωποι χαταδύουσι τῷ ἄχει. ὡς γὰρ ὃ ϑροῦς δι- 

1 ἅπαντα Υ. ὃ δηΐθ ἀρτάβαξος δα. ὁ οοἀάᾶ. ρτδθίοσ Υ͂. 
Ὁ ἐλοιδόρησείν ΕἾ παρακαταϑήκην τε Υ τε 8. τ. Υ͂. 7 ἑαυ- 
τοῦ Υ. ᾿ ψέγων ΘρῸ, λέγων οοὐαά. καὶ] τὴν Ἠετέμηδῃ. 
8 ἀκρασίαν γρ. 10 καὶ οἴπ. γ. 11 ροκὲ ἐκάλεσε(ν) δα. τε Υ. 
15 ἡσσῆσϑαι Υ (ἡσσᾶσϑαι Υ Ὦ, ἡττᾶσϑαι χεΖοπ. ᾿ φρονίμους 
δοκοῦντας Ε΄. 18 ἀμελῆσαι γ. ᾿ σοὶ] σοῦ χ. 19 συγκαϑεῖρξα τ, 
συγκατῆρξα ΧΩ. 29 ὥσπερ ΧΗ. 34 χαταλύουσι γρ. 
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ἤλϑε τῆς ἐμῆς συμφορᾶς, οἱ μὲν ἐχϑροὶ ἐφήδονταί 
μοι, οἱ δὲ φίλοι προσιόντες συμβουλεύουσιν ἐκποδὼν 

ἔχευν ἐμαυτόν, μή τι καὶ πάϑω ὑπὸ σοῦ, ὡς ἠδικη- 
κότος ἐμοῖ μεγάλα. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Εὖ τοίνυν 
ἴσϑι, ὦ ᾿Αφάσπα, ὅτι ταύτῃ τῇ δόξῃ οἷός τ᾽ εἶ ἐμοί 

τε ἰσχυρῶς χαρίδασϑανι καὶ τοὺς συμμάχους μεγάλα 

ὠφελῆσαι. Εἰ γὰρ γένοιτο, ἔφη ὃ ᾿Αράδσπας. ὅ.τι ἐγώ 

ὅοι ἐν καιρῷ ἂν γενοίμην [αὖ χρήσιμος]. Εἰ τοίνυν, 
ἔφη, προσποιησάμενος ἐμὲ φεύγειν ἐϑέλοις εἰς τοὺς 

πολεμίους ἐλϑεῖν, οἶμαν ἄν δε πιστευϑῆναι ὑπὸ τῶν 
πολεμίων. Ἔγωγε ναὶ μὰ 4, ἔφη ὁ ᾿άράσπας. καὶ 
ὑπὸ τῶν φίλων οἶδα ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον ἂν 
[παρ]ἔχοιμις Ἔλϑοις ἂν τοίνυν, ἔφη, ἡμῖν πάντα εἶ- 

δὼς τὰ τῶν πολεμίων οἶμαι δὲ καὶ λόγων καὶ βου- 

λευμάτων κοινωνὸν ἄν δὲ ποιοῖντο διὰ τὸ πιστεύειν, 

ὥστε μηδὲ ἕν σε λεληϑέναι ὧν βουλόμεϑα εἰδέναι. 
(Ὡς πορευσομένου. ἔφη, ἤδη νυνί καὶ γὰρ τοῦτο ἴσως 

ἕν τῶν πιστῶν ἔσται τὸ δοχεῖν μὲ ὑπὸ σοῦ μελλή- 

ὅαντά τι παϑεῖν ἐκπεφευγέναι. Ἦ καὶ δυνήσῃ ἀπο- 
λιπεῖν, ἔφη, τὴν καλὴν Πάνϑειαν; 4ύο γάρ, ἔφη. ὦ 
Κῦρε, σαφῶς ἔχω ψυχάς" νῦν τοῦτο πεφιλοσόφηκα 
μετὰ τοῦ ἀδίκου σοφιστοῦ τοῦ Ἔρωτος. οὐ γὰρ δὴ 

μία γε οὖσα ἅμα ἀγαϑή τέ ἐστι καὶ κακή, οὐδ᾽ ἅμα 

2 συμβουλεύειν ΟΛΗ. Φ τι οἵη. . οἷός τ᾽ εἶ γρ, 
οἷος εἶ Υ 6ΟΥΤ., ΟΤ. ΧΖ. 60 ἐχυρῶς Η. 8 ΡΙῸ ἂν 60η]. αὖ 
οὐ αὖ χρήσιμος 46]. ὙΥ̓ ΘἰΒΚθ. 10 οἶμαι γ. 11 ἔγωγε) ἐγὼ ὁ 
μὲν Υ. 12 ὡς] ὁ 6. 18 ἔχοιμι Ηογσογάθῃ οὐ ΠΙοδαγαὰβ 
(οἵ. Ηδοτγ. ὅ, 66), παρέχοιμι οοαᾶ. 16 μηδὲ ἕν σε] μηδὲν Ε, 
μηδὲ Ὦ. 17 ὡς πορεύσομαι οὖν γσ. [18 δοκεῖν μὲ] δοκοῦν 
με ΧΗ, δοκοῦμεν Α. [ μελλήσοντα Ρ, μβλήσοντα Ἐ'. 19 καὶ 
οτῃ. Ἐ᾿. [ἔφη ἀπολιπεῖν Ἐ.. 90 πανϑίαν Ἐ. 
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καλῶν τε καὶ αἰσχρῶν ἔργων ἐρᾷ καὶ ταὐτὰ ἅμα βού- 
λεταί τε καὶ οὐ βούλεται πράττειν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι 

δύο ἐστὸν ψυχά, καὶ ὅταν μὲν ἡ ἀγαϑὴ κρατῇ, τὰ 
καλὰ πράττεται, ὅταν δὲ ἡ πονηρά, τὰ αἰσχρὰ ἐπι- 
χειρεῖται. νῦν δὲ ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαβε, κρατεῖ ἡ ὑ 

ἀγαϑὴ καὶ πάνυ πολύ. Εἰ τοίνυν καὶ σοὶ δοκεῖ πο- 42 

ρεύεσϑαι, ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνα κἀκεί- 
νοις πιστότερος ἧς" ἐξάγγελλέ τε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ ἡμῶν, 

οὕτω τε ἐξάγγελλε ὡς ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ σοῦ λεγό- 
μενα ἐμποδὼν μάλιστ᾽ ἂν εἴη ὧν βούλονται πράττειν. τὸ 

εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδών, εἰ ἡμᾶς φαίης παραδκευάξεσϑαι 

ἐμβαλεῖν ποι τῆς ἐκείνων χώρας" ταῦτα γὰρ ἀκούον- 

τὲς ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἁϑροίξοιντο, ἕχαστός τις 

φοβούμενος καὶ περὶ τῶν οἴκοι. καὶ μένε, ἔφη. παρ᾽ 48 

ἐχείνοις ὅτι πλεῖστον χρόνον᾽ ἃ γὰρ ἂν ποιῶσιν ὅταν τ15 

ἐγγύτατα ἡμῶν ὧσι, ταῦτα μάλιστα καιρὸς ἡμῖν εἰδέ- 
ναι ἔσται. συμβούλευε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐχτάττεσϑαι ὅπῃ 

ἂν δοκῇ κράτιστον εἷναι ὅταν γὰρ σὺ ἀπέλϑης εἰδέ- 
ναι δοχῶν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον οὕτω τετάχ- 

ϑαι αὐτοῖς" μετατάττεσϑαι γὰρ ὀκνήσουσι, καὶ ἤν πῃ 390 

ἄλλῃ μετατάττωνται. ἐξ ὑπογύου ταράξονται. ᾿Αράσπας 44 

μὲν δὴ οὕτως ἐξελϑὼν καὶ συλλαβὼν τοὺς πιστοτά- 

1 ταῦτα οοαά., ὁοττ. ϑύθρπαπυβ. ᾿ βούλεταί τε] βούλελέται Ὁ, 
βούλεται Ἐπν 8 δῆλον ὅτι οἴη. χα. 8. ψυχαὶ ΧΑΗΥ 4 ἐπι- 
χειρῆται Υα. 6 πολλὰ χ || σοὶ οτιῃ. ἃ 8 ἧς] εἶ Ε, ἡ Ὁ. 
θ αὐτῷ γ. 10 βούλονται τοῤρυθυς γι βούλοιτο Ἐς οπι. Ὁ. 
ΤΙ εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδών οι. χα 9. ποι Ὁοθοί, που ἐὐμθο Ι; 
χώρας 46]. ΚαρΡΡθυμδ ν. ἃ. Οορρϑῖῖϊο. 18 ἀϑροίξοιτο Ο. { τις] 
πὸ χ: 10 ἡμῖν καιρὸς γΥ. 17 ὅπῃ] ὅποι Ε. 90 αὐτοῖς μετα- 
τάττεσϑαι γὰρ οἵα. χζ. ὀχνήσωσι ΣΧ : 9] γροβὺ μετα- 
τάττωνται ἱπίθυραηχὶ. ποθ ροδὺ ὑπογύου. ἡ ὑπογυίου ἃ. 
22 χαὶ οἵω. Υ ᾿ παραλαβὼν 7οη. 
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ἐι 

τους «ϑεράποντας καὶ εἰπὼν πρός τινας ἃ ὥετο συμ- 

φέρειν τῷ πράγματι ᾧχετο. 

Ἡ δὲ Πάνϑεια ὡς ἤσϑετο οἰχόμενον τὸν ᾿ράσπαν, 

πέμψασα πρὸς τὸν Κῦρον εἶπε, Μὴ λυποῦ, ὦ Κῦρε, 
ὅτι ᾿ἀράσπας οἴὔχεται εἰς τοὺς πολεμίους. ἣν γὰρ 

ἐμὲ ἐάσῃς πέμψαν πρὸς τὸν ἐμὸν ἄνδρα, ἐγώ δοι 

ἀναδέχομαι ἥξειν πολὺ ᾿Αράσπου πιστότερον φίλον᾽ 
καὶ δύναμιν δὲ οἷδ᾽ ὅτι ὁπόσην ἂν δύνηται ἔχων παρ- 
ἕσται ὅσοι. καὶ γὰρ ὁ μὲν πατὴρ τοῦ νῦν βασιλεύον- 

τος φίλος ἦν αὐτῷ ὁ δὲ νῦν βασιλεύων καὶ ἐπεχεί- 
ρηδσέ ποτε ἐμὲ καὶ τὸν ἄνδρα διασπάσαι ἀπ᾽ ἀλλήλων᾽ 

ὑβριστὴν οὖν νομίζων αὐτὸν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἄσμενος ἂν 
πρὸς ἄνδρα οἷος σὺ εἴ ἀπαλλαγείη. ἀκούσας ταῦτα ὃ 

Κῦρος ἐκέλευε πέμπειν πρὸς τὸν ἄνδρα ἣ δ᾽ ἔπεμ- 

ψεν. ὡς δ᾽ ἔγνω ὃ ᾿Αβραδάτας τὰ παρὰ τῆς γυναικὸς 

σύμβολα, καὶ τἄλλα δὲ ἤσϑετο ὡς εἶχεν, ἄσμενος πο- 
ρδύεται πρὸς τὸν Κῦρον ἵππους ἔχων ἀμφὶ τοὺς 

χιλίους. ὡς δ᾽ ἦν πρὸς τοῖς τῶν Περσῶν σδκοποῖς, 

πέμπει πρὸς τὸν Κῦρον εἰπὼν ὃς ἦν. ὁ δὲ Κῦρος 

εὐθὺς ἄγειν κελεύει αὐτὸν πρὸς τὴν γυναῖκα. ὡς δ᾽ 

εἰδέτην ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἩΒΘΆΘΙΜΝΝ ἠσπάζοντο 
ἀλλήλους ὡς εἰκὸς ἐκ δυσελπίστων. ἐκ τούτου δὴ λέγει 

1 καὶ οτὰ. []ποόοῖκὸ οἵ, Κυῦρου δα Ἀπ] ἢ (1π Ἐ χαὶ ΡΘΓ 
ΘΟ ΡΘὨἀἴαπη βουϊρύαστμῃ Θβί). ἢ ἃ] οἷα Υ. 8 πανϑία ᾿' 4 ὦ 
ὅχα, Υ. ὃ ἣν] ἐὰν Υ. Ὁ πρὸς] εἰς 6. 7 πιστότερόν σοι 
φίλον ᾿ 8 δύναιτο 206. 9 μὲν οἴω. ΣΎ. 10 βασιλεὺς 
ὧν Υ (βασιλεὺς οὐὔϊδγα 8). 19 αὐτὸν οτὰι. Εἰ. [ εὖ οτὰ. γ. [] ἂν} 
δὴ ΒΙομδταβ. 19. σὺ οἵα. 6. ἀπαλλαγήσεται ΧΖ' 14 κε- 
λεύειν Υ. 1 ἀβραδάτης ΒΘΙΏΡΘΙ Υ. ΙΙ τὰ παρὰ] τἀπὶ . 16 δῖε 
ὡς τα. καὶ Ε΄. 18 δισχιλίους γΥ. 18 τῶν οἵα. γΥ. 20 εὐϑὺς 
οἴη. ΧΖΥ. 2] ἰδέτην 2}), ἰδέτοιν χ. | ἀλλήλους α, ἀλλήλοιν 
τὼ ἀλλήλω Υ Ζοη. [] ὁ απίθ ἀβραδάτης οτα. γ. ἠσπάσαντο Υ. 
9 δυσελπίστου σ. 
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ἡ Πάνϑεια τοῖ Κύρου τὴν ὁσιότητα καὶ τὴν σωφροσύ- 

νην καὶ τὴν πρὸς αὑτὴν κατοίχτισιν. ὃ δὲ ᾿“βραδάτας 

ἀκούσας εἶπε, Τί ἂν οὖν ἐγὼ ποιῶν, ὦ Πάνϑεια, χά- 
ριν Κύρῳ ὑπέρ τε σοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀποδοίην; Τί δὲ 
ἄλλο, ἔφη ἡ Πάνϑεια, ἢ πειρώμενος εἷναι περὶ ἐκεῖνον 
οἷόσπερ ἐκεῖνος περὶ σέ; 
Ἔχ τούτου δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον ὁ ᾿Α4βρα- 

δάτας᾽ καὶ ὡς εἶδεν αὐτόν, λαβόμενος τῆς δεξιᾶς εἷ- 

πεν, ᾿Ανϑ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὦ Κῦρε, οὐκ 

ἔχω τί μεῖζον εἴπω ἢ ὅτι φίλον δοι ἐμαυτὸν δίδωμι 

καὶ ϑεράποντα καὶ σύμμαχον. καὶ ὅσα ἂν δρῶ δὲ 
σπουδάζοντα, συνεργὸς πειράσομαι γίγνεσϑαι ὡς ἂν 

δύνωμαι κράτιστος. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Εγὼ δὲ δέ- 

χομαι χαὶ νῦν μέν δε ἀφίημι, ἔφη, σὺν τῇ γυναικὶ 

δειπνεῖν. αὖϑις δὲ καὶ παρ᾽ ἐμοὶ δεήσει σε σκηνοῦν 
σῦν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμοῖς φίλοις. 

Ἔκ τούτου ὁρῶν ὃ ᾿Αβραδάτας σπουδάξοντα τὸν 
Κῦρον περὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα καὶ περὶ τοὺς 

τεϑωρακισμένους ἵππους τε καὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο συν- 

τελεῖν αὐτῷ εἰς τὰ ἑκατὸν ἅρματα ἐκ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ 

ἑαυτοῦ ὅμοια ἐκείνοις" αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος αὐτῶν 

ἐπὶ τοῦ ἅρματος παρεσκευάζετο. συνεξεύξατο δὲ τὸ 

ἑαυτοῦ ἅρμα τετράρρυμόν τε καὶ ἵππων ὀχτώ᾽ [ἡ δὲ 

Πάνϑεια ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν ἑαυτῆς χρημάτων 

2 ἑαυτὴν Ἐ', αὐτὴν οοὐ. Ζοῃ. ᾿ὶ κατοίκισιν Ε'. 4 χαὶ ὑπὲρ 
σοῦ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποδιδοίην γ. ὃ φησὶν ἃ. γροθϑὺ πειρώ- 
μενος 8δ(α. ὅμοιος ΥΑῊ. ᾿ περὶ ἐκεῖνον εἶναι οἷόσπερ καὶ ἐκεῖ- 
Ψνος Υ. 9 εὖ σὺ ἐποίησας Ε΄. 10 μείζων Ἐ'. 19 συνεργός 
ὅοι Υρ. [[ γενέσϑαι 1). 18 ἐγὼ δέχομαί τε Υ (τε οὐϊδτῃ ῥ᾽. 
10 ἐμοῖς] ἐμοῦ Ε΄. 21 ἐκείνοις Ηὰσ οὗ 2.1. 98 (οὐ ὅ Ρ. 396) 
τετρά(ρρρυμόν ΥΑΗ͂, τετράρυϑμόν Ο, τετράριϑμόν ΕΘ. ἡ δὲ 
ἐνν 9 Ῥ. 396 περιβραχιόνια ἀ6]. Βογπθιηδημ αὖ 6χ 4, 2 {Πδὖϑ. 
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χρυσοῦν τε αὐτῷ ϑώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν κρά- 

νος, ὡσαύτως δὲ καὶ περιβραχιόνια.] τοὺς δὲ ἵππους 

τοῦ ἅρματος χαλκοῖς πᾶσι προβλήμασι κατεσκευάσατο. 

᾿Αβραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε" Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ 

τετράρρυμον αὐτόῦ ἅρμα κχατενόησεν ὅτι οἷόν τε εἴη 

καὶ ὀχτάρρυμον ποιήδασϑαι, ὥστε ὀχτὼ ξεύγεσι βοῶν 

ἄγειν... τῶν μηχανῶν τὸ χατώτατον οἴκημα᾽ ἦν δὲ 

τοῦτο τριώρυγον μάλιστα ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς τρο- 

χοῖς. τοιοῦτοι δὲ πύργοι σὺν τάξει ἀκολουϑοῦντες 

ἐδόκουν αὐτῷ μεγάλη μὲν ἐπικουρία γενήσεσθαι τῇ 

ἑαυτῶν φάλαγγι. μεγάλη δὲ βλάβη τῇ τῶν πολεμίων 

τάξει. ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων καὶ περιδρόμους 

καὶ ἐπάλξεις. ἀνεβίβαξε δ᾽ ἐπὶ τὸν πύργον ἕκαστον 

ἄνδρας εἴκοσιν ἐπεὶ δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ τὰ 

περὶ τοὺς πύργους, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν" 

καὶ πολὺ ῥᾷον ἦγε τὰ ὀχτὼ ξεύγη τὸν πύργον καὶ 
τοὺς ἐπ’ αὐτῷ ἄνδρας ἢ τὸ δκευοφορικὸν βάρος 

ἕκαστον τὸ ξεῦγος. Θδκευῶν μὲν γὰρ βάρος ἀμφὶ τὰ 

πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα ἦν ξεύγεν᾽ τοῦ δὲ πύργου, 
ὥσπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν ξύλων πάχος ἐχόντων, 
καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, τούτων ἐγένετο ἔλατ- 

2 περιβραχίονα Ἐ. ὃ. κατεσχευάξετο α. ὅ κατενόησεν 
ὕχα. ΤΣ, || ὅτε ἈΠ ὡς Ὑ, ὁτὰ; χα, Ὁ ὀκτάρυμον γπῦ, ὀκτά- 
ρούϑμον ἘΙ. 7 Ἰαουμδτη φροβὺ ἄγειν 6886 66η86θ0. [ κατώτατον 
οοαᾶ., κατωτάτω Βυϊίιηδμῃ, 46]. ἨδΥ σα θη. 8 τριώρυγον 
Π1πᾶ., τριόργυ(-ι Π)ον Υρ, τὸ τριόργυον Υ, τὸ τριώρων Ὁ, τὸ 
τριώρυον ΧΑΗ. 10 ροϑὺ αὐτῷ Δαὰ. ἂν ΒΙοματγάΒ. ᾿ μεγάλην 
ἐπικουρίαν (οτα. μὲν) ποιῆσαι τῇ Ε.  γενήσεσϑαι Μεγοπαμῦ. 
11 ἑαυτῶν Ἐ', ἑαυτοῦ οοὐ. [[ μεγάλην δὲ βλάβην ἦ 18 ἀνεβίβαξε 
δ᾽] ἀνεβίβαζξεν χα. τῶν πύργων Υ. 14 συνεστήκει Ἐ.. 
1 ἀγωγήμου Ἐ', ἀγωγίμου Ὁ). 16 ῥάδιον Β. 19 εἴκοσι καὶ 
πέντε Υ. ἢ ξεύγη 2. 20 πάχος ν, πάχους Χεῦ , ἐχόντων Ὁ, 
ὄντων οθί. 21] τούτων Ηπυϊομίπδου ροβὺ ΡῬὨ1]ΘΙΡ ματα (ααϊ 
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τον ἢ πεντεκαίδεκα τάλαντα ἑἕχάστῳ ζεύγει τὸ ἀγώ- 
γιον. ὡς δ᾽ ἔγνω εὔπορον οὖσαν τὴν ἀγωγήν, παρ- 

εὐχευάξετο ὡς ἄξων τοὺς πύργους σὺν τῷ στρατεύ- 

ματι, νομίζων τὴν ἐν πολέμῳ πλεονεξίαν ἅμα δωτη- 

ρίαν τε εἷναι καὶ δικαιοσύνην καὶ εὐδαιμονίαν. 

Ἦλϑον δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ 

χρήματα ἄγοντές {τινες καὶ ἀπήγγελλον αὐτῷ ὅτι ὃ 
᾿Ινδὸς ἐπιστέλλει τοιάδε. ᾿Εγώ, ᾧ Κῦρε, ἥδομαι ὅτι μοι 
ἐπήγγειλας ὧν ἐδέου., καὶ βούλομαί σοι ξένος εἶναι καὶ 
πέμπω δον χρήματα κἂν ἄλλων δέῃ, μεταπέμπου. 

ἐπέσταλται δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ποιεῖν ὅ,τι ἂν σὺ 
κελεύῃς. ἀκούσας δὲ ὁ Κῦρος εἶπε, Κελεύω τοίνυν 3 
ὑμᾶς τοὺς μὲν ἄλλους μένοντας ἔνϑα κατεσκηνώκατε 

φυλάττειν τὰ χρήματα καὶ ζῆν ὅπως ὑμῖν ἥδιστον" 
τρεῖς δέ μοι ἐλθόντες ὑμῶν ἐς τοὺς πολεμίους ὡς 

παρὰ τοῦ Ἰνδοῦ περὶ συμμαχίας, καὶ τὰ ἐκεῖ μαϑόντες 

ὅ,τι ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγγεί- 

λατε ἐμοί τε καὶ τῷ Ἰνδῷ" κἂν ταῦτά μοι καλῶς 

ὑπηρετήσητε, ἔτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ 

ὅτι χρήματα πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις 
ἐοικότες κατάσκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες 

ἀπαγγέλλειν ἢ ὅσα πάντες ἴσασιν οἱ δὲ οἷοίπερ ὑμεῖς 

μαγάίηὶ ἐμγγίηι σου), τούτοις οοαα. 32. ἀγώγιον᾽" τὸ ἀγόμενον 
βάρος ἐπὶ τῆς ἁμάξης. οὕτως Ξενοφῶν Ῥμοίίοβ ρΡ. 317, 22 Ποἰξ. 
οὐ δυϊάδθ. 4 ὡς ἅμα ἄξων γσ. ᾿ πύργους] ἵππους 6. 6θ καὶ 
δικαιοσύνην εἶναι χα. 1 ἄγοντές «τινες» 6ρο.}} ἀπήγγελον Ἐ,, 
ἀπήγγειλον Χ. 8 ἐπιστέλλοι Ἐἰ. 1 μοι οἵα. χῷ. 9 ἀπήγγειλας 
ΧΑΗ͂. ὧν ἐδέου ρῬοβὺ ἤδομαι ἔταπβρ. ἃ. [1 ἐντέταλται Ζοπ. 
12 χελεύεις ΧΕ, ᾿ δὲ οἴῃ. Υ. 18. μὲν οἵχη. ΚΕ. 1ὅ εἰς γ Ζοῃ. 
17 ποιήσωσιν χῷ. 18 κἂν] καὶ χρ. [9 ὑπηρετισατε Θρτ. 
90 πάρεσται ἀγόντες (810) Ε΄. ᾿ δοῦλοι Η. 22 ἀπαγγέλειν Ἐ. 
δΐθ οἱοίπερ δα. τοιοῦτοι τὙν. 
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ἄνδρες πολλάκις καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανϑάνου- 

σιν. οἱ μὲν δὴ Ἰνδοὶ ἡδέως ἀκούσαντες καὶ ἕξενισϑέν- 

τες τότε παρὰ. Κύρῳ, συσκευασάμενοι τῇ ὑστεραίᾳ 
ἐπορεύοντο, ὑποσχόμενον ἦ μὴν μαϑόντες ὅσα ἂν 
δύνωνται πλεῖστα ἐκ τῶν πολεμίων ἥξειν ὡς δυνατὸν 
τάχιστα. 
Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρ- 

εδκευαζετο μεγαλοπρεπῶς, ὡς δὴ ἀνὴρ οὐδὲν μικρὸν 

ἐνινοῶν πράττειν, ἐπεμελεῖτο δὲ οὐ μόνον ὧν ἔδοξε 
τοῖς συμμάχοις, ἀλλὰ καὶ ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς 

ἀλλήλους ὕπως αὐτοὶ ἕκαστοι φανοῦνται καὶ εὐοπλό- 

τατον χαὶ ἱππικώτατοι καὶ ἀκοντιστικώτατον καὶ 

τοξικώτατοι καὶ φιλοπονώτατοι ταῦτα δὲ ἐξειργάξετο 
ἐπὶ τὰς ϑήρας ἐξάγων καὶ τιμῶν τοὺς κρατίστους 
ἕκαστα᾽ καὶ τοὺς ἄρχοντος δὲ οὃς ἑώρα ἐπιμελομένους 

τούτου ὅπως οἱ αὑτῶν κράτιστοι ἔδονται στρατιῶται, 

καὶ τούτους ἐπαινῶν τε παρώξυνε καὶ χαριξόμενος 

αὐτοῖς ὅ.τι δύναιτο. εἰ δέ ποτε ϑυσίαν ποιοῖτο καὶ 

ἑορτὴν ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέμου ἕνεκα 

μελετῶσιν ἄνθρωποι πάντων τούτων ἀγῶνας ἐποίει 

καὶ ἄϑλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδουν, καὶ ἦν 

πολλὴ εὐθυμία ἔν τῷ στρατεύματι. 

ΠΡ δὲ Κύρῳ σχεδόν τι ἤδη ἀποτετελεσμένα ἦν 

1 Εἰ ον ἊΣ βουλεύματα . 2 δὴ οἵη. Η. Ι ἀκούσαντες 
ἡδέως Υ. Ξ ὑποσχόμενοι οὐη, 6. δ ,δυνατὸν) ἂν δύνωνται 
Υ. οἡ ΒΕ. 7 εἰς] πρὸς γΥ. 8. ὡς δὴ] ὥστε ΧΩΥ͂. [ σμικρὸν 6. 
9 ὑπονοῶν ΧΕΥ͂. ᾿ ἐπιμελεῖσϑαι ΧΑΗΝΥ. ! οὐ... 10 ἐνέβαλλε 
οἴσει: Χο ὧν οτὰ. 2ἷΥ. 11 δὐΐθο ὅπως 884. τοῖς φίλοις γι, 1 
τη. Υ. [[φανῶνται χι 18 δὲ οἴη. ΧΩΥ͂. 14 ἐπί τε γ. 1 ἑἕκα- 
σταχῆ Υ. Ι;! δὲ] μὲν χ. ἐπιμελουμένους γ: 16 τούτου] 
τούτων Εἰ, τούτους ΟΛΔΗ. || αὑτῶν ϑίορμδπυβ, αὐτοὶ χα, αὐτοῦ 
γΥϑ. 90 μελετῶσιν)] πολεμῶσιν . Κ59] μεγαλοπρεπῆ βίβββορ. 
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ὅσα ἐβούλετο ἔχων στρατεύεσϑαι πλὴν τῶν μηχανῶν. 
καὶ γὰρ οἱ Πέρσαι ἱππεῖς ἔκπλεῳ ἤδη ἦσαν εἷς τοὺς 

μυρίους, καὶ τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα, ἅ τε αὐτὸς 

κατεσκεύαξεν, ἔκπλεω ἤδη ἦν εἰς τὰ ἑκατόν, ἅ τε 

᾿Αβραδάτας ὁ Σούσιος ἐπεχείρησε κατασχευάζειν ὅμοια 

τοῖς Κύρου, καὶ ταῦτα ἔχπλεω ἦν εἰς ἄλλα ἑκατόν. 

καὶ τὰ Μηδικὰ δὲ ἄρματα ἐπεπείχει Κῦρος Κυαξάρην 

εἷς τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον μεταδκευάσαι ἐκ τῆς 

Ἰρωικῆς καὶ ΔΜιβυκῆς διφρείας᾽ καὶ ἔχπλεω καὶ ταῦτα 

ἦν εἰς ἄλλα ἕκατόν. καὶ ἐπὶ τὰς καμήλους δὲ τεταγ- 
μένοι ἦσαν [ἄνδρες] δύο ἐφ᾽ ἑχάστην τοξόται. καὶ ὁ 

μὴν πλεῖστος στρατὸς οὕτως εἶχε τὴν γνώμην ὡς ἤδη 

παντελῶς κεκρατηκὼς καὶ οὐδὲν ὄντα τὰ τῶν πολεμίων. 

᾿Επεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἦλθον οἱ Ἰνδοὶ ἐκ 

τῶν πολεμίων οὺς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπήν, 

καὶ ἔλεγον ὅτι Κροῖσος μὲν ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς 

πάντων ἡρημένος εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ 

εἴη πᾶσι τοῖς συμμάχοις βασιλεῦσι πάσῃ τῇ δυνάμει 

ἕκαστον παρεῖναι. χρήματα δὲ εἰσφέρειν πάμπολλα. 

ταῦτα δὲ τελεῖν καὶ μισϑουμένους οὺς δύναιντο καὶ 

δωρουμένους οἷς δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμισϑωμένους 
εἶναι πολλοὺς μὲν Θρακῶν μαχαιροφόρους, Αἰγυπτίους 
δὲ προσπλεῖν, χαὶ ἀριϑμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα 

μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδήρεσι καὶ δόρασι μεγάλοις. 

1 ὁπόσα γΥ. 4 ἔχπλεω Υ, ἔκπλεα οοϑὺ. (ἰΐθιῃ 6. 9. ἃἅ] 
ὅ ΧΗ. 9 διφρίας Ἐ. 10 ἐς Υ. 11 [ἄνδρες] ΘσῸ, Οτ. 
Ζοῃ. 12 μὲν οἱ. (. 14 ἐπεὶ... 1 πολεμίων οτὰ. Ε 
17 εἴη] ἐπὶ χυ. 18 πάσῃ (πᾶσι ΕἾ δυνάμει γ. 90 δύναιτο Β. 
ΦῚ δέει Ἐ' 259 Θρᾳκῶν] ϑώρακα Υ͂. 24 σὺν ἀσπίσι] σὺν 
ἀσπίσι ταῖς ΥΥ͂, συνασπισταῖς τ. ᾿ καὶ δόρασι οπι. χα. 
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οἷάπερ καὶ νῦν ἔχουσι, καὶ κοπίσι" προσέτι δὲ καὶ 

Κυπρίων στράτευμα παρεῖναι δ᾽ ἤδη Κίλικας πάντας 

καὶ Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ “υκάονας καὶ Παφλαγό- 

νας καὶ Καππαδόκας καὶ ᾿Αραβίους καὶ Φοίνικας καὶ 

σὺν τῷ Βαβυλῶνος ἄρχοντι τοὺς ᾿Ασσυρίους, καὶ 

Ἴωνας δὲ καὶ Αἰολέας καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς 

Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἐποικοῦντας σὺν Κροίσῳ 

ἠναγκάσϑαι ἕπεσϑαι, πεπομφέναι δὲ Κροῖσον καὶ εἷς 

“ακεδαίμονα περὶ συμμαχίας. συλλέγεσϑαι δὲ τὸ 

στράτευμα ἀμφὶ τὸν Πακχτωλὸν ποταμόν, προϊέναι δὲ 

μέλλεν αὐτοὺς εἰς Θύμβραρα. ἔνϑα καὶ νῦν ὁ 
σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων τῶν κάτω] ΖΣιυρίας], 

καὶ ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλϑαι ἐνταῦϑα κομίζειν" 

σχεδὸν δὲ τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμάλωτοι" 

ἐπεμελεῖτο γὰρ καὶ τούτου ὁ Κῦρος ὅπως ἁλίδκοιντο 

παρ᾽ ὧν ἔμελλε πεύσεσϑαί τι ἔπεμπε δὲ καὶ δούλοις 
ἐοικότας κατασκόπους [ὡς αὐτομόλους] ὡς οὖν ταῦτα 

ἤκουσεν ὁ στρατὸς τοῦ Κύρου, ἐν φροντίδι τε ἐγένετο, 

ὥσπερ εἶκός, ἡσυχαίτεροί τε ἢ ὡς εἰώϑεσαν διεφοίτων, 

φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, ἐκυκλοῦντό τε καὶ μεστὰ 

ἦν πάντα ἀλλήλους ἐρωτώντων καὶ διαλεγομένων. 

1 προσέτι] προσπλεῖν γρ, αὐυοᾶ ροβὺ στράτευμα 846. Υ 6ΟΥΤ. 
9 ἤδη καὶ κίλικας γ. 6 αἰολαίας Ε. 7: ἀποικοῦντας ΧΛΗΥ, 
κατοικοῦντας ὁοα. ΜΘΟΙΙΗΘΗΠΙΔΠΊΒ. 11 ϑυμβραία χΟ, ϑύμ- 
ραρα Εἰ, ϑύβραρα Ὁ, ϑυμβραιὰ ΔΉ. καὶ οτι. Ἐ. 12 [Συρίας] 
ποκθ. 14 δὲ οι. χὥ. || ταῦτα τούτοις Ἐ'. || ταὐτὰ 1), ταῦτα 
οϑῦ. 16 παρ᾽ οἵη. Υ. 17 [ὡς αὐτομόλους] Θρο. [[ ἤκουσε 
ταῦτα γΥ. 18 τῷ κύρῳ Κ Χξ (Β6α τοῦ κύρου ν᾽). ᾿ τε οτι. ΑΟ6. [} 
ἐγένετο] ἕκαστος ἐγίγνετο Υ. 19 καὶ ἡσυχαίτεροι χα. || ἧσυ- 
χαίτερόν Ε'. [ ἐώϑεσαν ΑΉ, εἰώϑασι Ὁ 20 φαιδροί.. . ἐφαί- 
νοντὸ 46]. Ηυρσ.  «πηἴθ οὐ 844. οἱ πολλοὶ γ. [ ἐλυποῦντό χπΐ. 
91 γοϑὺῦ ἐρωτώντων 844. περὶ τούτων γ, περὶ πάντων ΑἮΥ, 
αποα ροβὺ διαλεγομένων δαά. α οὖ (οτα. περὶ) ΕἸ. 



78. ΥἍ  ΟΑΒΣ Τ, 9501 ᾿ 
Ὡς δὲ ἤσϑετο ὁ Κῦρος φόβον διαϑέοντα ἐν τῇ 

στρατιᾷ, συγκαλεῖ τούς τε ἄρχοντας τῶν στρατευμά- 

τῶν καὶ πάντας ὁπόσων ἀϑυμούντων ἐδόκει βλάβη 
τις γίγνεσϑαι καὶ προϑυμουμένων ὠφέλεια. προεῖπε 

δὲ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ ἄλλος εἴ τις βούλοιτο τῶν 
ὁπλοφόρων προσίστασϑαι ἀκουσόμενος τῶν λόγων, μὴ 

κωλύειν. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξε τοιάδε. 
Ἄνδρες σύμμαχοι, ἐγὼ τοίνυν ὑμᾶς συνεχάλεσα 

ἰδών τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι ἦλϑον ἐκ τῶν 

πολεμίων, πάνυ ἐοικότας πεφοβημένοις ἀνϑρώποις. 

δοκεῖ γάρ μοι ϑαυμαστὸν εἶναι εἴ τις ὑμῶν ὅτι μὲν 

οἱ πολέμιοι συλλέγονται δέδοικεν, ὅτι δὲ ἡμεῖς πολὺ 
μὲν πλείους συνειλέγμεϑα νῦν ἢ ὅτε ἐνικῶμεν ἐκεί- 

νους, πολὺ δὲ ἄμεινον σὺν ϑεοῖς παρεσκευάσμεϑα νῦν 

ἢ πρόσϑεν, ταῦτα δὲ ὁρῶντες οὐ ϑαρρεῖτε. ὦ πρὸς 
ϑεῶν, ἔφη. τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δεδοικότες, εἰ 

ἤγγελλόν τινες τὰ παρ᾽ ἡμῖν νῦν ὄντα ταῦτα ἀντίπαλα 

ἡμῖν προσιόντα, καὶ πρῶτον μὲν ἠχούετε. ἔφη, ὅτι οἱ 

πρότερον νικήσαντες ὑμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται ἔχον- 

τες ἐν ταῖς ψυχαῖς ἣν τότε νίκην ἐκτήσαντο᾽ ἔπειτα 

δὲ οἱ τότε ἐκκόψαντες τῶν τοξοτῶν καὶ ἀκοντιστῶν 

τὰς ἀκροβολίσεις νῦν οὗτοι ἔρχονται καὶ ἄλλοι ὅμοιοι 

τούτοις πολλαπλάσιοι᾽ ἔπειτα δὲ ὥσπερ οὗτοι ὁπλισά- 
--- 

ὃ βλάβη ἐδόκει τις Υ, ἐδόκει τις βλάβη ἃ. Ο προσίστασϑαι 
δίθρμδπιβ, προίστασϑαι οοἀά. δ᾽ ἐγὼ τοίνυν] ἐγώ τοι Υγ, ἐγώ 
τοι νῦν Ῥαμπίαχίαθβ. ᾿ συνέλεξα Υ. 12 συλλέγονται) λέγονται 
συλλέγεσϑαι Ὁ, συλλέγεσϑαι λέγονται Ε΄, λέγονται. β56ἃ ἰπηϊδϊο 
γΘΙΌΪ Ἰδοὰμα Ῥϑαοάγατη [ἰὐὑθυϑγατη, ἴῃ τηϑῖρ. συλλέγεσϑαι ἃ. 
18 μὲν οἵη. χα. [[ μείους ςσ. 14 σὺν ϑεῷ Ε΄ 17 ἤγγελόν Ἐ. 
18 παρ᾽ ὑμῖν χΧΩΥ͂. || ὅτι χα, 8. ν. Υ͂. 19 πρότερον ἔ', πρό- 
τεροι ΧΑΥ͂, πρόσϑεν Ὁ, πρόσϑεν μὲν Εἰ. | ὑμᾶς ΟΥ̓́Ζ (βοὰ Ηοοτ.). 
ὑ 8. ν. Εἰ, ἡμᾶς γ. 0 ἦν ποτε ΧΖ. 39. ἀκροπόλεις χεῦ ἵ. 
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μενον τοὺς πεζοὺς τότ᾽ ἐνίκων, νῦν οὕτω καὶ οἱ 

ἱππεῖς αὐτῶν παρεδχευασμένοι πρὸς τοὺς ἱππέας προσ- 

ἔρχονται, καὶ τὰ μὲν τόξα καὶ ἀκόντια ἀποδεδοκιμά- 

κασι, παλτὸν δὲ ἕν ἰσχυρὸν ἕκαστος λαβὼν προδελαύ- 

νεῖν διανενόηται ὡς ἔκ χειρὸς τὴν μάχην ποιησόμε- 

νος ἔτι δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως ἑστήξει 

ὥσπερ πρόσϑεν ἀπεστραμμένα ὡς εἷς φυγήν, ἀλλ᾽ 

οἵ τὲ ἵπποι εἰσὶ κατατεϑωρακισδμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμασιν, 

οἵ τε ἡνίοχοι (ὥσπερ; ἐν πύργοις ἑστᾶσι ξυλίνοις τὰ 

ὑπερέχοντα ἅπαντα δυνεστεγασμένοι ϑώραξι καὶ κρά- 
νεῦι, δρέπανά τε σιδηρᾶ περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, 

ὡς ἐλῶντες καὶ οὗτοι εὐϑὺς εἰς τὰς τάξεις τῶν ἐναν- 

τίων" πρὸς δ᾽ ἔτι κάμηλοι εἰσὶν αὐτοῖς ἐφ᾽ ὧν προσελῶ- 

σιν, ὧν μίαν ἑκάστην ἑκατὸν ἵπποι οὐκ ἂν ἀνάσχουντο 
ἰδόντες" ἔτι δὲ πύργους προσίασιν ἔχοντες ἀφ᾽ ὧν 
τοῖς μὲν ἑαυτῶν ἀρήξουσιν, ὑμᾶς δὲ βάλλοντες 

κωλύσουσι τοῖς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μάχεσθαι" εἰ δὴ ταῦτα 
ἀπήγγελλέ τις ὑμῖν ἐν τοῖς πολεμίοις ὄντα, οἱ νῦν 

φοβούμενοι τί ἂν ἐποιήσατε; ὁπότε ἀπαγγελλομένων 

ὑμῖν ὕτι Κροῖσος μὲν ἥρηται τῶν πολεμίων στρατη- 

γός, ὃς τοσούτῳ Σήρων κακίων ἐγένετο ὅσῳ Σύροι 

μὲν μάχῃ ἡττηϑέντες ἔφυγον, Κροῖσος δὲ ἰδὼν 

9. ἀκοντίδια Ε΄. 4 ἕν οἵα. 6. [| ἰσχυρότερον Υ. 6 ἑστήξεται 
οοαά, οοΥἿ. ΕΠΏΒΙΘΥ. 7 ἀποστραφέντα Υ. ᾿ ὡς Υ, ὥσπερ Χξ. 
5. ρΡοϑβύ. οἱ οτη. Υ. 9 «ὥσπερ» 660. 11 περὶ] πρὸς Υ. ᾿ 
προσήλωται Ἐ. 19 ἐλῶντες] ἑλόντες ΧΟΉΡρΥ. 18 κάμηλο 
εἰσιν Ἐ“, || εἰσὶν] ἐν ΧΑΗΎ, ομι. 6. 14 ἂν. οηἵ, 2: Εν 
15 ἔχοντες προσιᾶσιν Υ. 16 ὑμᾶς ΥΟΑΗ͂Υ. 17 κωλύσουσι 
τοῖς] κωλύσουσιν Υ. [) δὴ οτη. Ε΄. 18 ἀπήγγελλέ] ἤγγειλέ Ἐ' |}} 
ἡμῖν “Υ Ο. || ἐν τοῖς] αὐτοῖς ΑΟ. 20 ὑμῖν οτη. γ. | τοῖς πολε- 
μίοις Υ. 22. ἡττημένους Ὑ. συνηττημένους ΧΕΥ͂, σύρους ἧττη- 
μένους Ηρ. 
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ἡττημένους ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμάχοις φεύγων 
ὥχετο᾽ ἔπειτα δὲ διαγγέλλεται δήπου ὅτι αὐτοὶ μὲν 30 
οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἡγοῦνται ὑμῖν εἶναι μάχεσϑαι. 

ἄλλους δὲ μισϑοῦνται, ὡς ἄμεινον μαχουμένους 

ὑπὲρ σφῶν ἢ αὐτοί. εἰ μέντοι τισὶ ταῦτα μὲν 5 

τοιαῦτα ὄντα δεινὰ δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα φαῦλα, 

τούτους ἐγώ φημι χρῆναι, ὦ ἄνδρες, ἀφεῖναι εἰς τοὺς 

ἐναντίους. πολὺ γὰρ ἐκεῖ ὄντες πλείω ἂν ἡμᾶς 

ὠφελοῖεν ἢ παρόντες. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὃ Κῦρος, ἀνέστη Χρυσάντας δ 

ὁ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. Ὦ Κῦρε. μὴ ϑαύμαξε εἴ 
τινὲς ἐσκυϑρώπασαν ἀκούσαντες τῶν ἀγγελλομένων᾽ 

οὐ γὰρ φοβηϑέντες οὕτω διετέϑησαν ἀλλ᾽ ἀχϑεσϑέν- 

τες ὥσπερ γε, ἔφη, εἴ τινων βουλομένων τε καὶ οἷο- 

μένων ἤδη ἀριστήσειν ἐξαγγελϑείη τι ἔργον ὃ ἀνάγκη ιτ5 

εἴη πρὸ τοῦ ἀρίστου ἐξεργάσασϑαι,. οὐδεὶς ἂν οἶμαι 
ἡσϑείη ἀκούσας οὕτω τοίνυν χαὶ ἡμεῖς ἤδη οἰόμενοι 

πλουτήσειν, ἐπεὶ ἠκούσαμεν ὅτι ἐστὶ περίλοιπον ἔργον 
ὃ δεῖ ἐξεργάσασϑαι, συνεσκυϑρωπάσαμεν, οὐ φοβού- 
μενοι. ἀλλά πεποιῆσϑαι ἂν ἤδη καὶ τοῦτο βουλόμενοι. 19 

ἀλλὰ γὰρ ἐπειδὴ οὐ περὶ Συρίας μόνον ἀγωνιούμεϑα, 39 

ὅπου σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα ἐστι καὶ φοίνικες οἱ 

καρποφόροι, ἀλλὰ καὶ περὶ “υδίας. ἔνϑα πολὺς μὲν 

οἶνος, πολλὰ δὲ σῦκα, πολὺ δὲ ἔλαιον, ϑάλαττα δὲ 

ὦ δὲ γ, δὴ Ο, δὲ δὴ 48. ἃ ἡμῖν γῦρε. 4 μαχομένους 
γΑΟ. ὅ εἰ οὔτι. χῦ. 8 ἐναντίους) πολεμίους ἘΠ. ᾿ πολλοὶ 
α. ᾿ ἂν οἴη. χῦ. 9 ἢ παρόντες ὠφελοῖεν χα. [10 δὲ οἵχ τ. 
11 ρμοβὺ κῦρε δα. ἔφη Κ΄ 14 γε οἵχ. χ. ᾿ οἰομένων] βουλο 
(519) Ὁ. 15 ἤδη Υ, τε οϑὺ. ρσγδϑίθν Εἰ, αὰϊ καὶ οἰομένων τε 
οἴη. ᾿ ἀπαγγελϑείη ἔργον γ. 17 τοῦτο ἀκούσας Ὧ ςσ". ἀκούσας 
τοῦτο Ἐ.. 18 ὅτε οὐχ. Εἰ, ᾿ περίλοιπον] τι λοιπὸν γ΄. περί- 
λυπον Υ. 9] ἐπεὶ Ε΄ 
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προσχλύξει καϑ᾽ ἣν πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα τις ἑόρακεν 
ἀγαϑά, ταῦτα, ἔφη, ἐννοούμενοι οὐκέτι ἀχϑόμεϑα, 

ἀλλὰ ϑαρροῦμεν ὡς μάλιστα, ἵνα ϑᾶττον καὶ τούτων 

τῶν “υδίων ἀγαϑῶν ἀπολαύωμεν. ὃ μὲν οὕτω εἶπεν" οἱ 
δὲ σύμμαχοι πάντες ἤσϑησάν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπῃνεσαν. 

Καὶ μὲν δή, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ ἄνδρες. δοκεῖ μοι 
ἱέναι ἐπ᾽ αὐτοὺς ὡς τάχιστα, ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὺς 

φϑάσωμεν ἀφικόμενοι, ἢν δυνώμεϑα, ὅπου τὰ ἐπιτή- 

δεια αὐτοῖς συλλέγεται᾽ ἔπειτα δὲ ὅσῳ ἂν ϑᾶττον 

ἴωμεν, τοσούτῳ μείω μὲν τὰ παρόντα εὑρήσομεν 

αὐτοῖς. πλείω δὲ τὰ ἀπόντα. ἐγὼ μὲν δὴ οὕτω λέγω" 

εἰ δέ τις ἄλλῃ πῃ γιγνώσκει ἢ ἀσφαλέστερον εἶναι ἢ 

ῥᾷον ἡμῖν, διδασκέτω. ἐπεὶ δὲ συνηγόρευον μὲν πολλοὶ 

ὡς χρεὼν εἴη ὅτι τάχιστα πορεύεσϑαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 

ἁντέλεγε δὲ οὐδείς, ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος ἤρχετο 

λόγου τοιοῦδε. 

ἄνδρες σύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα 

καὶ τὰ ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσϑαι ἐκ πολλοῦ ἡμῖν σὺν 

ϑεῷ παρεδκεύασται᾽ νῦν δὲ τὰ ἐπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν 

ὁδὸν συσκχευάξεσϑαι αὐτοῖς τε ἡμῖν καὶ ὁπόσοις τε- 

τράποσι χρώμεϑα μὴ μεῖον ἢ εἴκοσιν ἡμερῶν. ἐγὼ 

γὰρ λογιξόμενος εὑρίσκω πλέον ἢ πεντεκαίδεκα 

ἡμερῶν ἐσομένην ὁδόν, ἐν ἧ οὐδὲν εὑρήσομεν τῶν 
ἐπιτηδείων" ἀνεδκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ δὲ 

1 πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα οτῃ. Χ. ὃ ἀλλά γε γΥ. ᾿ ϑαρ- 
ροῦμεν Υρ, ϑαρρῶμεν χ, ϑαρροῦντες γΥ. μάλιστα ὨὈϊπα,, 
τάχιστα οο044. || τούτων οτη. Υ. 4 ἀπολαύσωμεν Υ 6 μοι 
καὶ ἰέναι γ. 9 ἂν οτι. ΧΖΥ. [0 μείω μὲν Εἰ, μείονα μὲν Ὁ, 
᾿'μειούμενα ΧΖ. ᾿ αὐτοῖς εὑρήσομεν ΥΗΥ͂. 12 ἄλλως πως γρ. 
18 διδασκέτω... μὲν οἵα. Α. γμὲν} ἡμῖν ΧΗ. 18 δεήσοι ἃ. 
21 ἐγὼ .. 38 ἡμερῶν οἵη. χαῦ. ὥ22 πλέον Ὠϊπαοτί, πλεόνων 
Β πλέον ὃν Ὦδ. 
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ὑπὸ τῶν πολεμίων ὅσα ἐδύναντο. συσκευάξεσϑαι οὖν 36 

χρὴ σῖτον μὲν ἱκανόν' ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε μάχε- 

σϑαι οὔτε ζῆν δυναίμεθ᾽ ἄν οἷνον δὲ τοσοῦτον 
ἕκαστον ἔχειν χρὴ ὅσος ἱκανὸς ἔσται ἐϑίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς 
ὑδροποτεῖν᾽ πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος, εἰς ἣν 5 

οὐδ᾽ ἂν πάνυ πολὺν οἶνον συσκευασώμεϑα, διαρκέσει. 
ὡς οὖν μὴ ἐξαπίνης ἄοινοιν γενόμενοι νοσήμασι 91 
περιπίπτωμεν, ὧδε χρὴ ποιεῖν. ἐπὶ μὲν τῷ σίέτῳ 
εὐθὺς ἀρχώμεϑα πίνειν ὕδωρ᾽ τοῦτο γὰρ ἤδη ποιοῦντες 

0 
5 ᾿Ξ οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν. καὶ γὰρ ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, 

ὕδατι μεμαγμένην ἀεὶ τὴν μᾶζαν ἐσϑίει, καὶ ὅστις 
ἀρτοσιτεῖ, ὕδατι δεδευμένον τὸν ἄρτον, καὶ τὰ ἑφϑὰ 
δὲ πάντα μεϑ᾽ ὕδατος τοῦ πλείστου ἐδσκεύασται. μετὰ 

δὲ τὸν σῖτον ἐὰν οἷνον ἐπιπίνωμεν, οὐδὲν μεῖον ἔχουσα 
ἡ ψυχὴ ἀναπαύσεται. ἔπειτα δὲ καὶ τοῦ μετὰ δεῖπνον 

ὑφαιρεῖν χρή, ἕως ἂν λάϑωμεν ὑδροπόται γενόμενοι. 

ἡ γὰρ κατὰ μικρὸν παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν 
ὑποφέρειν τος μεταβολάς" διδάσκει δὲ καὶ ὃ ϑεός, 

ἀπάγων ἡμᾶς κατὰ μικρὸν ἔκ τε τοῦ χειμῶνος εἷς τὸ 

ἀνέχεσϑαι ἰσχυρὰ ϑάλπη ἔκ τε τοῦ ϑάλπους εἰς τὸν 

΄ 

- 

1 συσκευάζεσθαι... 3. ἱκανόν] σκευάξεσϑαι γὰρ (δὲ Ε) τὸ 
ἱκανὸν χρή χ, σκευάζεσϑαι οὖν σῖτον (αὐτιτμπαιιθ ἴῃ γ88.) ἱκανὸν 
χρή ἃ, σκευάξεσϑαι γὰρ χρὴ τὸ (τὸν Η 01) ἱκανόν ΑΗ, σκ. γὰρ 
ρὴ ἱχκ. Υ, (συσκευάξεσϑ'αι ϑυϊα 85). 4 χρὴ ἔχειν ἕκαστον ἐν 
σῳ ἱκανὸν ἔσται (ἐστιν ΕἾ γ, ϑαϊαδβ οπι. ἔχειν, ὨδΌ. ἐστιν. 

ὃ ἐστι ἢ. 8. ροϑὺ σίτῳ δα. νῦν γ. 9 ἀρχόμεϑα ἃ. 1 ὕδατι 
τις 12 ἀρτοσιτεῖ οτὰ. Ο. 11 μεμαγμένην ἨδτιηδύοΙῃαγΒ, με- 
μιγμένην οοἀα. ϑδιυϊαδβ. | καὶ ὅστις] ὅστις δὲ ϑυϊάδβ κ5. ν. ἀρτο- 
σιτεῖ οὐ μᾶξαι 18 τοῦ πλείστου] τὰ πλεῖστα Ῥο]]χ. 14 ἐὰν 
Ὁ, ἂν Ε΄, εἰ 720, καὶ Ε΄. Δ το γον ας Υ οοσσ. 1 τὸ δεῖπνον γ. 
16 δηΐθ ἀφαιρεῖν δαά. ὃ Εὶ, || ἕως ἂν χα, ἔστ᾽ ἂν Ε΄, ἔστ᾽ Ὁ (9). ἢ 
μάϑωμεν 20, οἴη. Ε. 17 σμικρὸν α΄ ᾿ μετάλλαξις γ. ᾿ μετα- 
ποιεῖ Ε, 19 ἀπαγαγὼν Υ. ᾿ τε οπι. χω. 90 ἔχ τε] καὶ ἐκ γ. 

ΧΘΒΟΡΆὮ. Ιπβεϊὶ. Ουτὶ. ΕΔ. πιδίου. 90 
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ἰσχυρὸν χειμῶνα᾽ ὃν χρὴ μιμουμένους εἰς ὃ δεῖ ἐλϑεῖν 

προειϑισμένους ἡμᾶς ἀφικνεῖσϑαι. καὶ τὸ τῶν στρω- 

μάτων δὲ βάρος εἷς τὰ ἐπιτήδεια καταδαπανᾶτε τὰ μὲν 

γὰρ ἐπιτήδεια περιττεύοντα οὐκ ἄχρηστα ἔσται" στρω- 

μάτων δὲ ἐνδεηϑέντες μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως 
καϑευδήσετε᾽ εἰ δὲ μή, ἐμὲ αἰτιᾶσϑε. ἐσϑὴς μέντοι 
ὅτῳ ἐστὶν ἀφϑονωτέρα παροῦσα, πολλὰ καὶ ὑγιαίνοντι 

καὶ κάμνοντι ἐπικουρεῖ. ὄψα δὲ χρὴ συνεσκευάσϑαι ὅσα 
ἐστὶν ὀξέα χαὶ δριμέα καὶ ἁλμυρά ταῦτα γὰρ ἐπὶ 

αἴτόν τε ἄγει καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ. ὅταν δ᾽ ἐκβαίνω- 

μὲν εἰς ἀκέραια, ὕπου ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβά- 

νευν, χειρομύλας χρὴ αὐτόϑεν παρασκευάσασϑαι αἷς 

σιτοπονησόμεϑα᾽ τοῦτο γὰρ χουφότατον τῶν σιτο- 
ποιικῶν ὀργάνων. συνεσκευάσϑαι δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσϑε- 

νοῦντες δέονται ἄνθρωποι" τούτων γὰρ ὁ μὲν ὄγκος 

μικρότατος, ἢν δὲ τύχη τοιαύτη γένηται, μάλιστα 

δεήσει. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἱμάντας" τὰ γὰρ πλεῖστα καὶ 
ἀνϑρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν ἤρτηται" ὧν κατατριβο- 

μένων καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἢν μή τις ἔχῃ 

περίξυγα. ὅστις δὲ πεπαίδευται καὶ παλτὸν ξύσασϑαι, 

ἀγαϑὸν καὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαϑέσϑαι. ἀγαϑὸν δὲ καὶ 

δίνην φέρεσϑαι᾽ ὃ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐκεῖνος καὶ 

1 δεῖ ἐλϑεῖν) διελθεῖν Ὁ. ὃ τὰ ἐπιτήδεια χγ. 6. καϑευ- 
δήσηται Ο, καϑευδήσητε Η. εὐθὺς Π, ἐσϑὴς σοὺ, ΠΟΠΠΘ 
ἐδητύς ὁ 8 ἀπίθ χρὴ δα. ἃ ΟΑΛΉ. ᾿ συσκευάξεσϑαν Ε΄. 9. γροδὺ 
ὀξέα δα. ἐπὶ πλεῖστον γα. [[ ἐπὶ σῖτον] ἐλάχιστον Ῥαπύαια 68 
οὗ, ΗΙΘΙῸ 1, 22 (ἄγειν -- βάρος ἔχειν οἵ. Ποχηοβίμ. κατ᾽ ᾿άνδροτ. 
8 1ἰ͵ κατὰ Τιμοκρ. 8 129. Αὐπρη. σ 8602 ΠΕ. 11 ἡμᾶς εἰκὸς 
ἤδη σίτου Ἐ. 12. χειρομύλους 6, μύλας Υ. ᾿᾿ χρὴ οτῃ. Υχζ. {} 
παρασκευάσασϑε 4, παρεσκευᾶσϑαι (510) ΣΧ. 16 τοιάδε σ΄. 
17 ἐδέησεν γρ.  Ροβϑὺ ἱμάντας 844. τούτων γὰρ τριβομένων 
ΘῈ 1688. [8 τριβομένων οὖ καταρρηγνυμένων Υ. 
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τὴν ψυχήν τι παραχονᾷ. ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη λόγ- 
χην ἀκονῶντα χακὸν εἶναι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα 

περίπλεω καὶ ἅρμασι καὶ ἁμάξαις. ἐν γὰρ πολλαῖς 

πράξεσι πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ ἀπαγορεύοντα εἶναι. 
ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα ὄργανα ἐπὶ ταῦτα 

πάντα οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι παραγίγνονται" 

τὸ δ᾽ ἐφ’ ἡμέραν ἀρκέσον ὀλίγοι τινὲς οἱ οὐχ ἱκανοὶ 

ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἄμην καὶ σμινύην κατὰ 

ἅμαξαν ἑχάστην., καὶ κατὰ τὸν νωτοφόρον δὲ ἀξίνην 

καὶ δρέπανον" ταῦτα γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα 

καὶ ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ πολλάκις ὠφέλιμα γίγνεται. τὰ 

μὲν οὖν εἷς τροφὴν δέοντα οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφό- 

ρῶν ἐξετάξετε τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δεῖ 

παριέναι ὅτου ἄν τις τούτων ἐνδέηται" ἡμεῖς γὰρ τού- 

τῶν ἐνδεεῖς ἐσόμεϑα. ἃ δὲ κατὰ τὰ ὑποζύγια κελεύω 

ἔχειν, ὑμεῖς οἱ τῶν σκευοφόρων ἄρχοντες ἐξετάζετε, 

χαὶ τὸν μὴ ἔχοντα κατασχευάξεσϑαι ἀναγκάζετε. ὑμεῖς 

δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν ἄρχοντες ἔχετε μὲν ἀπογε- 

γραμμένους παρ᾽ ἐμοῦ τοὺς ἀποδεδοκιμαδμένους καὶ 

τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν χαὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ 

τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν τούτων δὲ χρὴ τοὺς μὲν 
ἀπὸ τῶν ἀκοντιστῶν πέλεκυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀναγ- 
κάξειν στρατεύεσϑαι. τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμι- 

1 τι οἵ. Ε΄ ἢ" περίπλεω Ὠὶπή., περίπλεα οοὐἀα. 4 πολλὴ 
Ἐς. Ὁ ἁπανταχοῦ Υ. 7 οἱ οι. χ, ἢ Ὁ. ἱκανὸν 6Η. 
ὃ τὸν] τὸ Ὁ, οἴω. Ἐν. 10 χρήσιμα ἑκάστῳ Υ. 18 ὑφ᾽] ἐφ᾽ 
ἈΠ}. || οὐ] εἰ ΧΑἩ οου. 14 παρεῖναι ΧΑΗ. ἐνδέηται Υ, 
δέηται χα. γὰρ οἵη ΧΩΥ͂. 10 ἐνδεὴς Υ. ἃ δὲ κατὰ] ὅσα 
δὲ καὶ γ. 18 ὁδοποιῶν οὑπὶ οοὔθυβ ἢ, ὁδῶν Ἐ. 20 τοὺς 
ἐκ τῶν οτη. Ἐ. 91 ἐκ] ἀπὸ γ. ᾿ δὲ] οὖν α΄. χρὴ ομι. ΧΗ, 
Ῥοβὺ ἀκοντιστῶν ἰγϑηβρ. Υ ΘΟΥΥ. 2 τῶν οτη. χ. ᾿ ξυλο- 
τόμον ὟχΖ. ῶ8 ἀπὸ ἃ, ἐκ γ, οὰα. ΧΑΗ͂Υ͂. 
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νύην, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν σφενδονητῶν ἄμην᾽ τούτους 
δὲ ἔχοντας ταῦτα πρὸ τῶν ἁμαξῶν κατ᾽ ἴλας πορεύ- 
εσϑαι, ὅπως ἤν τι δέῃ ὁδοποιίας, εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε, 

καὶ ἐγὼ ἤν τι δέωμαι, ὅπως εἰδῶ ὅϑεν δεῖ λαβόντα 
2. τούτοις χρῆσϑαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς ἐν τῇ στρατιωτικῇ 

ἡλικίᾳ σὺν τοῖς ὀργάνοις χαλκέἕας τε καὶ τέχτονας καὶ 

σκυτοτόμους, ὅπως ἄν τι δέῃ καὶ τοιούτων τεχνῶν ἐν 

τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλείπηται. οὗτοι δὲ ὁπλοφόρου 
μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ δὲ ἐπίστανται, τῷ βου- 

λομένῳ μισϑοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ τεταγμένῳ ἔσον- 
ται. ἣν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται ἕπεσϑαι πωλεῖν 

τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων ἡμερῶν τὰ ἐπι- 

τήδεια ἔχειν ἤν τι πωλῶν ἁλίσκηται, πάντων στερή- 

σεται ἐπειδὰν δ᾽ αὗται παρέλϑωσιν αἱ ἡμέραι, πω- 
λήσει ὅπως ἄν βούληται. ὅστις δ᾽ ἂν τῶν ἐμπόρων 

πλείστην ἀγορὰν παρέχων φαίνηται. οὗτος καὶ παρὰ 

τῶν συμμάχων χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ δώρων καὶ τιμῆς τεύ- 

ξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προδδεῖσϑαι νομίζει εἷς 

ἐμπολήν, γνωστῆρας ἐμοὶ προσαγαγὼν καὶ ἐγγυητὰς 

ἦ μὴν πορεύσεσϑαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω᾽ εἶ δέ 
τίς τι καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ δημαινέτω. καὶ 

1 τῶν οἵα. ΖΕ. δ βίας ἘΡΙ͂, ἰλλαθ ΣΖ. 2 εὐϑὺ χ. 
4 ὁπόϑεν δὴ (δεῖ ρτὴ)ὴ Ε΄ Ὁ τε οἵη. Υ. 7 ἄν τι δέῃ] ὁπόσα 
ἂν δέηται γι. 8. ἐλλείπηται Ὁ Ηρτ, ἐλλίπηται χα (56α Η οὁο71.), 
λίπηται 9 ἀπολύσονται (λύσονται ἴῃ γ88.) α, ἀπολελαύ- 
ὄονταν ΑῊἩ οοΥ. 11 πωλεῖν τι βουλόμενος 416]. Ξϑ'΄ομπθρτίαθι. 
18 ἣν δέ τι γΑΥ, ἢν. δέ τις ΧΑῊ. 14 δ᾽] δὲ ΕΒ, οτὰ. ὟχζΖ. | 
αἱ ἡμέραν οτη. γ. 1ὅ δ᾽ ὅπως ΔΕΗ. 17 δώρων οτι. χ. ἢ 
χαὶ τιμῆς οτα. Υ. 19 προσάγων Υ. ᾿ καὶ ἐγγυητὰς οτὰα. Οοδοί. |} 
ἐγγύου. γΥ. 930 πορεύσεσϑαι ροδὺ ϑύορμαδπυμη ΒΊΒΒΒΟΡ. || στρα- 
τείᾳ ΧΆ. 9] προαγορεύω Ὁ), προσαγορεύω οϑθΐ. 22 ὁρᾷ Υ. 
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ὑμεῖς μὲν ἀπιόντες συσχευάξεσϑε, ἐγὼ δὲ ϑύσομαι 

ἐπὶ τῇ δρμῇ᾽ ὅταν δὲ τὰ τῶν ϑεῶν καλῶς ἔχῃ, σημα- 
νοῦμεν. παρεῖναι δὲ χρὴ ἅπαντας τὰ προειρημένα 

ἔχοντας εἷς τὴν τεταγμένην ὥραν πρὸς τοὺς ἡγεμό- 

νας αὐτῶν. ὑμεῖς δὲ οἱ ἡγεμόνες τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος ἴ 

τάξιν εὐτρεπισάμενος πρὸς ἐμὲ πάντες συμβάλλετε, 

ἵνα τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι χώρας καταμάϑητε. 

᾿ἀχούσαντες δὲ ταῦτα οἱ μὲν συνεσκευάξοντο, ὃ 1Π 

δὲ Κῦρος ἐϑύετο. ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ὡρμᾶτο 

σὺν τῷ στρατεύματι᾽ καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐξ- τὸ 

εστρατοπεδεύσατο ὡς δυνατὸν ἐγγύτατα, ὕπως εἴ τίς 

τι ἐπιλελησμένος εἴη. μετέλϑοι. καὶ εἴ τίς τι ἐνδεό- 

μενος γνοίη. τοῦτο ἐπιπαραδκευάδσαιτο. Κυαξάρης μὲν 9 

οὖν τῶν Μήδων ἔχων τὸ τρίτον μέρος κατέμενεν, ὡς 

μηδὲ τὰ οἴκοι ἔρημα εἴη. ὁ δὲ Κῦρος ἐπορεύετο ὡς 

ἐδύνατο τάχιστα, τοὺς ἱππέας μὲν πρώτους ἔχων. καὶ 

.2 

,»»ὁ 5 

πρὸ τούτων διερευνητὰς καὶ σκοποὺς αἰεὶ ἀναβιβάξων 

ἐπὶ τὰ πρόσϑεν εὐσκοπώτατα᾽ μετὰ δὲ τούτους ἦγε τὰ 

σχευοφόρα., ὅπου μὲν πεδινὸν εἴη. πολλοὺς ὁρμαϑοὺς 

ποιούμενος τῶν ἁμαξῶν καὶ τῶν σκευοφόρων᾽ ὄπισϑεν 50 

δὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη, εἴ τι τῶν σχευοφόρων ὑπο- 

λείποιτο, οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέ- 

λοντο ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσϑαι. ὅπου δὲ στενο- 

τέρα εἴη ἡ ὁδός, διὰ μέσου ποιούμενοι τὰ σκευοφόρα 
[1 

4 ὥραν ΘρῸ. ὅ αὐτῶν Ματομδπί, ἑαυτῶν οοαά. 6 συμ- 
βαλεῖτε γ. 2 καταλάβητε σ. 8. ὁ δὲ κῦρος] ὁ δ᾽ γι 10 ἐστρα- 
τοπεδεύσατο Ἐ.. 11 δυνατὸν] ἐδύνατο Υ΄. 19 ἐπιλελησμένος 
τι Ἐς ἐπιλελησμένος Ο. 18. γοκὺ τοῦτο δἀᾷ. καὶ Ε΄ 14 χατ- 

᾿ς ἔμεινεν Υ. 1 ὡς ἠ(διδύνατο ἐπορεύετο χὥ. 19 πεδίον γ΄. 
πεδεινὸν ΕῊ. 20 ὄπισϑεν ... 21 σκευοφόρων] οπι. Υ (αὶ, εἴ 
τῷ ΧΑΉΗ. 21] ὑπελείπετο Β. 98 κωλύοιεν γρ. ᾿ ὅπου] ὅποι 
20, ὅπη Εἰ || στενωτέρα Ὦ. 24 ἡ οταὰ. Ἐ. 
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ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπορεύοιτο οἱ ὁπλοφόροι᾽ καὶ εἴ τι 

ἐμποδίζοι. οἱ κατὰ ταῦτα ἀεὶ γιγνόμενοι τῶν στρατιωτῶν 

ἐπεμέλοντο. ἐπορεύοντο δὲ ὡς τὰ πολλὰ αἱ τάξεις 

παρ᾽ ἑαυταῖς ἔχουσαι τὰ δκχευοφόρα᾽ ἐπετέτακτο γὰρ 

πᾶσι τοῖς σκευοφόροις κατὰ τὴν ἑαυτῶν ἑκάστους τά- 

ξιν ἱέναι, εἰ μή τι ἀναγκαῖον ἀποκωλύοι. καὶ σημεῖον 

δὲ ἔχων ὃ τοῦ ταξιάρχου δκχευοφόρος ἡγεῖτο γνωστὸν 

τοῖς τῆς ἑαυτοῦ τάξεως᾽ ὥσϑ᾽ ἁϑρόοι τε ἐπορεύοντο ἐπ- 

ἑμελοῦντό τε ἰσχυρῶς ἕχαστος τῶν ἑαυτοῦ ὡς μὴ ὑπο- 

λείποιντο. καὶ οὕτω ποιούντων οὔτε ξητεῖν ἔδει ἀλ- 

λήλους ἅμα τε παρόντα ἅπαντα καὶ δωότερα ἦν καὶ 

ϑᾶττον τὰ δέοντα εἶχον οἱ στρατιῶται. 
δὸς δὲ οἱ προϊόντες δχοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ 

ὁρᾶν ἀνθρώπους λαμβάνοντας καὶ χιλὸν καὶ ξύλα, 

καὶ ὑποζύγια δὲ ξώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα, τὰ δὲ 

καὶ νεμόμενα. καὶ τὰ πρόσω αὖ ἀφορῶντες ἐδόκουν 
καταμανϑάνειν μετεωριζόμενον χαπνὸν ἢ κονιορτόν, 

ἐκ τούτων πάντων δχεδὸν ἐγίγνωσκον ὅτι εἴη που 

πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. εὐθὺς οὖν πέμ- 
πει τινὰ ὃ δχόπαρχος ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ Κύρῳ. ὁ 

δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε μένοντας ἐπὶ 

ταύταις ταῖς σχοπαῖς ὅ,τι ἂν ἀεὶ χαινὸν δρῶσιν ἐξ- 

2 ἐμποϑίζοι οἱ) ἐμποδίξοιτο Ἐ. ἀεὶ 680, αὖ γ, οτὰ. οϑῦ. 
4 ἐπετέτακτο γὰρ οτη. ᾿΄. ἑαυτῶν ΧΩ, ἑαυτοῦ Υ. ᾿ ἑκάστους 
Ηογύ]θίη, ἑκάστου ΧΕ), ἕκαστον 1). 6 ἀποκωλύσειεν Β΄. 1 τὸν 

, ς -» Ι ΄ ταξιάρχου ὁ Υ. 8. ἑαυτῶν ὙΖὮ, ᾿ τὲ ροβὺ ἀϑρόοι 86. Ἐ. 
9 ἕκαστος 1), ἕκαστοι οοὺ. ἑαυτῶν ὴ. ᾿ ὑπολίποιντο οοαα. 
Ῥτδούου Ο. 11 σαώτερα οοαα. ῥτΙδοίοι υ. 195 ὡς δὲ οἱ] 
οἱ δ᾽ οὖν Ε΄. προσιόντες Ε΄. 14 ρῥυῖυβ καὶ οἵα. χ. 1ὅ τὰ 
δὲ γ, τά τε Α, τε ΧΑΗ͂Υ. [16 τὰ πρόσω αρτ. ᾿ ἐφορῶντες ΧΖ. 
17 δουΐθ καπνὸν δα. ἢ Υ. .18 πάντων χα. σχεδὸν εὖ που 
ΟΠ). Υ. 2320 σκοπάρχης οοαᾶ. ὁ σκοπάρχης τινὰ γΥ. 422 αἱεὶ 

1 ἐξαγγέλειν Ἐ, ἀπαγγέλλειν δα. 
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ἀγγέλλειν" τάξιν δ᾽ ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ πρόσϑεν 

καὶ ἐκέλευσε πειραϑῆναι συλλαβεῖν τινας τῶν ἀνὰ τὸὺ 

πεδίον ἀνθρώπων. ὅπως σαφέστερον μάϑοιεν τὸ ὄν. 
οἱ μὲν δὴ ταχϑέντες τοῦτο ἔπραττον. αὐτὸς δὲ τὸ 
ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατεχώριξεν, ὅπως παραόδκχευ- 

ἄάσαιντο ὅσα ᾧετο χρῆναι πρὶν πάνυ ὁμοῦ εἷναι. καὶ 
πρῶτον μὲν ἀριστᾶν παρηγγύησεν, ἔπειτα δὲ μένον- 

τας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ παραγγελλόμενον περιμένειν" ἐπεὶ 

δὲ ἠρίστησαν, συνεκάλεσε καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν καὶ 

ἁρμάτων τοὺς ἡγεμόνας, καὶ τῶν μηχανῶν δὲ καὶ τῶν 

σχευοφόρων τοὺς ἄρχοντας καὶ τῶν ἁρμαμαξῶν᾽ καὶ 

οὗτοι μὲν συνῇσαν. οἱ δὲ καταδραμόντες εἰς τὸ πε- 
δίον συλλαβόντες ἀνθρώπους ἤγαγον" οἱ δὲ ληφϑέν- 

τες ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ Κύρου ἔλεγον ὅτι ἀπὸ τοῦ 

στρατοπέδου εἶεν, προεληλυϑότες ἐπὶ χιλόν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
ξύλα, παρελθόντες τὰς προφυλακάς" διὰ γὰρ τὸ πλῆ- 

ϑὸς τοῦ στρατοῦ σπάνια πάντ᾽ εἷναι. καὶ ὃ Κῦρος 

ταῦτα ἀκούσας, Πόσον. ἔφη. ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ 
στράτευμα; οἱ δ᾽ ἔλεγον, Ὡς δύο παρασάγγας. ἐπὶ 

τούτοις ἤρετο ὁ Κῦρος, Ἡμῶν δ᾽, ἔφη. λόγος τις ἦν 

παρ᾽ αὐτοῖς; Ναὶ μὰ 4΄. ἔφασαν. καὶ πολύς γε ὡς 

ἐγγὺς ἤδη εἶτε προσιόντες. Τί οὖν; ἔφη ὁ Κῦρος, 
ἢ καὶ ἔχαιρον ἀκούοντες; τοῦτο δὲ ἐπήρετο τῶν 

παρεσκευάσαντο ἘΡΓ.  παρεγγύησεν ἃ. 8. περιμένειν 
ΘΡῸ, προσνοεῖν 4, προνοεῖν οθύ. 9 καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων 
ἡγεμόνας καὶ ἁρμάτων χ 10 τοὺς οἵη. οοαα. γρτϑδοίϑσ υσ. 
13. συλληφϑέντες “2 Ζοη 1 προεληλυϑότες 2, προσεληλυϑότες 
Χ, προεληλύϑοιεν δ᾽ (δὲ ) γ. 10 προελϑόντες χε, προ- 
εληλυϑότες ἘΝ. 18 ὁπόσον ϑυϊάδβ. ᾿ ρΡοβὺ πόσον δαά. δὲ γὙΖ. 
19 ροβὺ ἔλεγον Δα. ὅτι “ν΄. 20 τούτων γ. 21 ἔφησαν 2. 
ὩΣ ἤδη οἵη. Ε΄. ἦτε οοἀὰ. Ζομ., οοττ. Πὶπᾶ. ἢ ἦτε ἤδη Υ. 
Ὁ ἦ καὶ οἵἷκ. γ,  ρΡοβὺ ἀκούοντες αἀά. ἰόντας χα. τοῦτο δὲ] 
ὁ δὲ τοῦτ᾽ (-το Ὦ) τ. 
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παρόντων ἕνεκα. Οὐ μὰ Δί᾽, εἶπον ἐκεῖνοι. οὐ 
μὲν δὴ ἔχαιρον, ἀλλὰ καὶ μάλα ἠνιῶντο. Νῦν δ᾽, 

ἔφη ὃ Κῦρος, τί ποιοῦσιν; ᾿Εκτάττονται. ἔφασαν" καὶ 
ἐχϑὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττον. Ὁ 

δὲ τάττων, ἔφη ὁ Κῦρος, τίς ἐστιν; οἵ δὲ ἔφασαν, 
Αὐτός τε Κροῖδος καὶ σὺν αὐτῷ “Ελλην τις ἀνήρ, καὶ 
ἄλλος δέ τις Μῆδος οὗτος μέντοι ἐλέγετο φυγὰς εἷς 
ναι παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν. ᾽4λλ᾽. ὦ Ζεῦ μέ- 
γιότε, λαβεῖν μοι γένοιτο αὐτὸν ὡς ἐγὼ βούλομαι. 

Ἐκ τούτου τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἀπάγειν ἐκέ- 

λευόεν, εἰς δὲ τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀνήγετο. 

ἐν τούτῳ δὲ παρῆν ἄλλος αὖ ἀπὸ τοῦ σκοπάρχου, λέ- 
γῶν ὅτι ἱππέων τάξις μεγάλη ἐν τῷ πεδίῳ προφαί- 
νοιτο᾽ χὰἀὶ ἡμεῖς μέν, ἔφη, εἰκάζομεν ἐλαύνειν αὐτοὺς 

βουλομένους ἰδεῖν τόδε τὸ στράτευμα. καὶ γὰρ πρὸ 
τῆς τάξεως ταύτης ἄλλοι ὡς τριάκοντα ἱππεῖς συχνὸν 

προελαύνουσι, καὶ μέντοι, ἔφη, κατ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς, 

ἴσως βουλόμενοι λαβεῖν, ἣν δύνωνται, τὴν δκοπήν᾽ 

ἡμεῖς δ᾽ ἐσμὲν μία δεκὰς οἱ ἐπὶ ταύτης τῆς σκοπῆς. 

καὶ ὁ Κῦρος ἐκέλευσε τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντων ἱπ- 
πέων ἐλάδσαντας ὑπὸ τὴν δχοπὴν ἀδήλους τοῖς πολε- 

μίοις ἀτρεμίαν ἔχειν. Ὅταν δ᾽, ἔφη, ἡ δεκὰς ἡ ἣμε- 

τέρα λείπῃ τὴν σκοπήν, ἐξαναστάντες ἐπίϑεσϑε τοῖς 

2 δὴ) δή γε ΧΑΗ͂Υ͂, δὴ καὶ 6. ἔχαιρον α6]. ΗϊτνΒοΒΙρ. [} 
ἀλλὰ οτα. Υ. 4 χϑὲς Ε6Ώ. ὅ δὲ οι. ΧΑΗ. [[ ὁ οι. ΟὟ. 
8 ἀλλ᾽ ὦ] ἀλλὰ Ἐ. 12 αὖ οτι. (. [ παρὰ γ, ἀπὸ οοὖ. 16 ταύ- 
τῆς Οτη. Υ. Ϊ συχνοὶ χα, συχνῶς Ὦ. 17 προσελαύνουσι οο4α., 
οοΥΤ. ϑύθρμδπαβ. ᾿ ἔφη οτα. γΥ ᾿| κατ᾽] καὶ χῶῦ. [Ὰ8 βουλόμενοι 
λαβεῖν ἴσως Χ. 19 οἱ ἐπὶ ταύτης τῆς σκοπῆς] ἡ ἐπὶ ταύτης 
τῆς σκοπῆς ΧΕ, ἐπὶ ταύτῃ τῇ σκοπῇ Υ, 46]. Ἠατίχηδῃ. 
21] ἀδήλοις Ἐ.. 28 λίπῃ ΟἉ, ἀπολίπῃ ἘΝ. |Π] ἐξαναστάντες ... 
1 γ". 818 σκοπήν οτη. Ἐ'. 
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ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὴν δκοπήν. ὡς δὲ ὑμᾶς μὴ λυπῶ- 

σιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης τάξεως, ἀντέξελϑε σύ, ἔφη. 

ὦ Ὑστάσπα, τὴν χιλιοστὺν τῶν ἱππέων λαβὼν καὶ 
ἐπιφάνηϑι ἐναντίος τῇ τῶν πολεμίων τάξει. διώξης 

δὲ μηδαμῆ εἰς ἀφανές, ἀλλ᾽ ὅπως αἱ σκοπαί σοι δια- 
μένωσιν ἐπιμεληϑεὶς πάριϑι. ἢν δ᾽ ἄρα ἀνατείναντές 

τινες τὰς δεξιὰς προδελαύνωσιν ὑμῖν, δέχεσϑε φιλίως 

τοὺς ἄνδρας. 

Ὁ μὲν δὴ “Ὑστάσπας ἀπιὼν ὡπλίξετο᾽ οἱ δ᾽ ὑπη- 
ρέται ἤλαυνον εὐθὺς ὡς ἐκέλευσεν. ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς 

χαὶ δὴ ἐντὸς τῶν σκοπῶν σὺν τοῖς ϑεράπουσιν ὁ 

πεμφϑεὶς πάλαι κατάσκοπος. ὁ φύλαξ τῆς δΣουσίδος 

γυναικός. ὃ μὲν οὖν Κῦρος ὡς ἤκουσεν, ἀναπηδήσας 
ἐκ τῆς ἕδρας ὑπήντα τε αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦτο οἱ δὲ 
ἄλλοι ὥσπερ εἰκὸς μηδὲν εἰδότας ἐκπεπληγμένοι ἦσαν 
τῷ πράγματι, ἕως Κῦρος εἶπεν, ᾿άνδρες φίλοι, ἥκει 

ἡμῖν ἀνὴρ ἄριστος. νῦν γὰρ ἤδη πάντας ἀνθρώπους 
δεῖ εἰδέναι τὰ τούτου ἔργα. οὗτος οὔτε αἰσχροῦ ἡἧτ- 
τηϑεὶς οὐδενὸς ὥχετο οὔτ᾽ ἐμὲ φοβηϑείς, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 

ἐμοῦ πεμφϑεὶς ὅπως ἡμῖν μαϑὼν τὰ τῶν πολεμίων 

᾿ δαφῶς τὰ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ἃ μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπ- 

᾿ εὐχόμην, ὦ ᾿Αράσπα. μέμνημαί τε καὶ ἀποδώσω σὺν 

1 δὲ οὔῃ. Ε΄. 3. ἀντέξελϑε σύ] ἀντεξέλθετε 5«. 4 ἀντίος Υ. 
διώξῃς Ἠυρ', διώξῃ ΒΊΒΒΒοΡ, διώξεις οοαάᾶ. ὃ μηδαμῇ χΧΡ, 
ΟΝ ΘᾺ ̓', οὐδαμῇ α, οὐδαμοῖ ΑΗ. διαμένουσιν Ε΄. 6 με- 
ληϑεὶς ἃ. || ἂν οὗ ΤΡΛΟΝ γοτς γ. ἡ τινὲς Ροβὺ ὑμῖν ἔτσϑῃβρ. 
Υ.  } δέχεσθαι μδ δα ιὶ φίλως . 1 ροβὺ σκοπῶν 844. ἀράσπας 

, ἁρπάσας Ὁ ὁ Βυάδουβ, ἢ ΧΩΥ͂, οἴῃ. γΥ. 118 ἤκουσεν 
χα, εἶδεν γὺ. δ εἰδότας ΒΟΙΠδΟΚ, ϑέθρταδηῃ, ΒΙΘΏαταβ οἵ. 
ΙΝ ΝΠ δ 110]]. Υ 2, 34. Ιβοοσς. ΥἹ 1888 ΧΠ 9646. Ρ]δέ. Τίπι. 

824 Ὁ, σ᾿ ρὈ}]. ΠῚ 400 ΒΕ Αρῃη. Τδοί. 89, 1, εἰδότες οοἀά. 16 ὁ 
κῦρος γ Ζοῃ. 19 οὐδενὸς οτὰ. Κ΄ 
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τούτοις πᾶσι. δίκαιον δὲ καὶ ὑμᾶς ἅπαντας, ὦ ἄν- 

ὃρες, τοῦτον τιμᾶν ὡς ἀγαϑὸν ἄνδρα" ἐπὶ γὰρ τῷ 

ἡμετέρῳ ἀγαϑῶ καὶ ἐκινδύνευσε καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν. 

ἧ ἐβαρύνετο.ς ἐκ τούτου δὴ πάντες ἠσπάζοντο τὸν 
᾿ράσπαν καὶ ἐδεξιοῦντο. εἰπόντος δὲ Κύρου ὅτι 

τούτων μὲν εἴη ἅλις. Ἢ δὲ καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι. 

ταῦτ΄, ἔφη, διηγοῦ, ὦ ᾿Δράσπα᾽ καὶ μηδὲν ἐλάττου 
τοῦ ἀληϑοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν πολεμίων. κρεῖττον 

γὰρ μείξω οἷηϑέντας μείονα ἰδεῖν ἢ μείω ἀκούσαντας 

ἰσχυρότερα εὑρίσκειν. Καὶ μήν, ἔφη ὃ ᾿ἀράσπας, ὡς 
ἂν ἀσφαλέστατά γε εἰδείην ὁπόδον τὸ στράτευμά 

ἐστιν ἐποίουν᾽ συνεξέταττον γὰρ παρὼν αὐτός. Σὺ 

μὲν ἄρα, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ τὸ πλῆϑος μόνον οἶσϑα, 
ἀλλὰ καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν. ᾿Εγὼ μὲν ναὶ μὰ 4, 

ἔφη ὃ ᾿ἀράσπας, καὶ ὡς διανοοῦνται τὴν μάχην ποι- 

εἴσϑαι. ᾽4λλ᾽ ὅμως, ἔφη ὁ Κῦρος, τὸ πλῆϑος ἡμῖν 

πρῶτον εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ. ᾿Ἐκεῖνοι τοίνυν, ἔφη, πάν- 

τες τεταγμένοι ἐπὶ τριάκοντα τὸ βάϑος καὶ πεζοὶ καὶ 

ἱππεῖς πλὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐπέχουσιν ἀμφὶ τὰ τετ- 

ταράκοντα στάδια᾽ πάνυ γάρ μοι, ἔφη, ἐμέλησεν ὥστε 

1 δὲ] γὰρ γα. Ὁ τοίνυν ροβὺ μὲν δαὰ. 28). [[ ἅλις εἴη γ. ἢ 
δὲ καιρὸς] δ᾽ ὁ καιρὸς , δ᾽ ὁ ἑταῖρος χα. |) εἰδέναι] εἶδεν ΟΑΉ, 
οἶδε Ἐ. 1 ἔφη ροϑὺ διηγοῦ ὑτᾶπβρ. Ο, ροβὺ ἀράσπα Εἰ. [| ἐλάτ- 
του χὰ ϑυϊά, μείου Υ. 8 μηδὲ μείου οτη. Υ. 9 μείξονα Ἐ.. 
10 ἰσχυρότερα] μείζονα δ. 11 ἂν... 12 ἐποίουν] ὡς σαφέ- 
στατά γ᾽ ἂν εἰδείην ἃ ἐποίουν Υ (σαφέστατα οὔϊατα σ᾽. ᾿ γε] τὲ 
χ. ὁπόσον... ἐποίουν 46]. Οοὐοῦ. 12 ξυνεξέταττον “4. ἰ αὖ- 
τός Οοθοῦ, αὐτοῖς χ2, αὐτοὺς Υ. 18. μὲν οτὰα. χ. ἄρα] γὰρ 
ΧΩΨΥ͂. || οἶσϑας ΑΗ. 1ὅ διανοοῦμαι χΧ. 17 τοίνυν οτη. χ. ἢ 
ἔφη οι. ΕΠ. 18 δηΐθ ἐπὶ δαά. εἰσὶν χεΥῦ. 19 ἐπέχουσιν 
Πιθοποϊανίπβ, ἀπέχουσιν Ὁ, οὗτοι δ᾽ ἀμφέχουσιν ΧΛΑΗΥ͂, οὗτοι 

. , 3 

δ᾽ ἀπέχουσιν ἃ (βθὰ π ἴῃ τῶβ.), ἔχουσιν Εὶ, ἀπᾶθ6 μέτωπον ὃ 
ἀμφότεροι ἔχουσι Ῥαπίαζ᾽ 65. 



ΠΠΒῚ Ύ ΠᾺΡ. πὶ 515 

εἰδέναι ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. Οἱ δ᾽ Αἰγύπτιοι, 50 

ἔφη ὁ Κῦρος, πῶς εἶσι τεταγμένοι; ὅτι εἷπας Πλὴν 
τῶν Αἰγυπτίων. Τούτους δὲ οἱ μυρίαρχοι ἔταττον 

εἷς ἑχατὸν πανταχῇ τὴν μυριοστὺν ἑχάστην᾽ τοῦτον 
οι γὰρ σφίσι καὶ οἴκοι νόμον ἔφασιν εἷναι τῶν τάξεων. 

ς - , 4 ἽἝ ΄ 3 - 

καὶ ὁ Κροῖσος μέντοι μάλα ἄκων συνεχώρησεν αὐτοῖς 

οὕτω τάττεσϑαι᾽ ἐβούλετο γὰρ ὅτι πλεῖστον ὑπερφα- 
λαγγῆσαι τοῦ σοῦ στρατεύματος. Πρὸς τί δή. ἔφη ὁ 

Κῦρος, τοῦτο ἐπιϑυμῶν; Ὡς ναὶ μὰ 4. ἔφη. τῷ 
περιττῷ κυκλωσόμενος. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽ οὔ- τὸ 
τοι ἂν εἰδεῖεν εἰ οἱ κυχλούμενοι κυκλωϑεῖεν. ἀλλ᾽ ἃ 51 

μὲν καιρὸς παρὰ σοῦ μαϑεῖν, ἀκηκόαμεν. ὑμᾶς δὲ 
᾿- 5 » [τ ἔφυς. - Ν ᾿Ι .Ν 9 , χρή, ὦ ἄνδρες, οὕτω ποιεῖν νῦν μὲν ἐπειδὰν ἐνϑέν- 

δὲ ἀπέλθητε, ἐπισκέψασϑε καὶ τὰ τῶν ἵππων καὶ τὰ 
ς 2. , Ὁ ω , Ν - 2 ᾿ 
ὑμῶν αὐτῶν ὅπλα πολλάκις γὰρ μικροῦ ἐνδείᾳ καὶ ιτ0 

ἀνὴρ καὶ ἵππος χαὶ ἅομα ἀχρεῖον γίγνεται" αὔριον 

δὲ πρώ, ἕως ἂν ἐγὼ ϑύωμαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀρι- 

στῆσαι καὶ ἄνδρας καὶ ἵππους, ὅπως ὅ.τι ἂν πράττειν 

ἀεὶ καιρὸς ἦ μὴ τούτου ἡμῖν ἐνδέῃ" ἔπειτα δὲ σύ, 

ἔφη, ὦ ᾿Δρσάμα, ..... τὸ δεξιὸν κέρας ἔχε ὥσπερ καὶ 50 

ς 

1 κατεῖχον 1), κατεῖχε(Ψ) χΖ, κρατεῖ Ε. 2. ὁ οχι. ((. ᾿᾿ κῦρος 
εἰπὲ πῶς Υ. 3' μυρίαρχοι χ, μυριάρχαι οθῦ. 4 τούτων (. 
ὅ οἴκοι νόμον] οἰκονόμον Ἐς. ἔφασαν] ἔϑεσαν χαῦ. 6 μέν- 
τον Χζ, μὲν Υ. ὦ πλεῖστον] πλείστω Ἐ.. 8 ὁ κῦρος οἴ. Χ. 
10 οὔτοι Βτοάδθιβ, οὔποτ᾽ Ῥαπίαχζιθβ, οὗτοι οοαά., οὗτος (τοὶ 
αὐτὸς) ἂν εἰδείη ΠΙΟΒΑΓαΒ. 11 οἱ οἵα. Υ. ᾿ ροβὺ κυκλωϑεῖεν 
δα. ἃν Ῥαηίασϊθβ οἵ Ατ. ΤΥ 8, 1. 12 παρὰ σοῦ καιρὸς Ζ, 
καιρὸς οτη. Ε΄, 14 ἐπισκέψασϑαι ἡ. ργοϑύ. τὰ οἵπ. ν' 15 πολ- 

» Ψ λάκις γὰρ] ὡς πολλάκις γΥ' 117 ἂν οἴῃ. γ. ᾿ ϑύομαι ἢ. πρῶ- 
τον μὲν] πρῶτόν γε Ἐ΄. 18 ὅπως οἵη. χ2Υ. ροβὺ ὅ.τι 86α. 

δ᾽ ΧΑΗ͂Υ. 19 καιρὸς εἴη γΥ. ᾿ τουτο (510) ἡ. ἡμῖν] ὑμῖν Υ, 
μῖν (μιν) «. 30 ἀρσάμα Ῥαμύασίθ65, ααἱ ἰδοῦπϑδηι ἰΐὰ ΒὰΡ- 
Ρἰθηάδτῃ τὸ ἀριστερόν, σὺ δέ, ὦ χρυσάντα οἵ. ΥΙΙ 1, 8 πἰαύαϊ, 
ἀράσπα οοἀά. ᾿ ὥσπερ] ὡς Ε΄. " καὶ ἔχεις χ Υ͂, κατέχεις ν΄, καὶ 
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ἔχεις, καὶ οἱ ἄλλοι μυρίαρχοι ἧπερ νῦν ἔχετε" ὁμοῦ 
δὲ τοῦ ἀγῶνος ὄντος οὐδενὶ ἅρματι καιρὸς ἵππους 

μεταζευγνύναι. παραγγείλατε δὲ τοῖς ταξιάρχοις καὶ 

λοχαγοῖς ἐπὶ φάλαγγος καϑίστασϑαι εἰς δύο ἔχοντας 
ἕκαστον τὸν λόχον. ὁ δὲ λόχος ἦν ἕκαστος εἴκοσι 
τέτταρες. 

Καί τις εἶπε τῶν μυριάρχων, Καὶ δοκοῦμέν σοι, 
ἔφη, ὦ Κῦρε, ἱκανῶς ἕξειν εἰς τοσούτους τεταγμένοι 
πρὸς οὕτω βαϑεῖαν φάλαγγα; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Αἱ 
δὲ βαϑύτεραι φάλαγγες ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τοῖς ὅπλοις 

τῶν ἐναντίων τί δοι. ἔφη, δοκοῦσιν ἢ τοὺς πολεμίους 

βλάπτειν ἢ τοὺς συμμάχους ὠφελεῖν; ἐγὼ μὲν γάρ, 

ἔφη. τοὺς εἰς ἑκατὸν τούτους ὁπλίτας εἷς μυρίους ἂν 

μᾶλλον βουλοίμην τετάχϑαιν' οὕτω γὰρ ἂν ἐλαχίστοις 

μαχοίμεϑα. ἐξ ὅσων μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαϑυ- 

νῶ οἴομαι ὅλην ἐνεργὸν καὶ σύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν 

ἑαυτῇ. ἀκοντιστὰς μὲν ἐπὶ τοῖς ϑωρακοφόροις τάξω, 

ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκοντισταῖς τοξότας. τούτους γὰρ πρω- 

τοστάτας μὲν πῶς ἄν τις τάττοι. οἵ καὶ αὐτοὶ ὁμολο- 

γοῦσι μηδεμίαν μάχην ἂν ὑπομεῖναι ἐκ χειρός; προ- 
βεβλημένοι δὲ τοὺς ϑωρακοφόρους μενοῦσί τε, καὶ οὗ 

ἔχετε ῬαηΐδΖ. 1 ὁμοῦ] ἐμοῦ ΔΗ. 9 δὲ] γὰρ γ. [| ροβύ 
ἄρματι δἀά. ἔτι Ὁ. ᾿ τοὺς ἵππους γ. 9. τοῖς ΟΥΩ. Υ. 8 ἔφη 
οἴη. Υ. [| εἰς] ὡς Ε΄. || τεταγμένους 5. - 9. ροδὺ οὕτω 1ἰοταὺ 
τεταγμένοι 1: 10 ἡ οτη. χῶῦ. 1 δοκοῦσιν ἔφη γ. Ι ἢ] 
εἶναι ΧΥ͂, εἶναι ἢ (ὁ, οι. γΥ. 18 εἰς μυρίους ΧΖ; δισμυρίους γ" 
14 βουλοίμην μᾶλλον γ. [[ μᾶλλον] τούτους Χ. Ι ροβὺ ἂν δα. ἐν 
ΧΗ. || ἐλαχίστους μαχούμεϑα Ἐ. 18 ὅσων] οἵων γ. βαϑύνων 
'΄ΧΆΗ: 16 οἴομαι οοαάᾶ. 17 καὶ ἑαυτῇ ΟΡΥ. " μὲν] γὰρ 1" 
οὐ ἢ. 18 δηΐθ τοξότας 84. τοὺς ΧΖ. πῶς ἄν τις 
Μρά. δῦ, 19, τοι ἄν τις Ζ, 186. ροϑὺ μέν, ἀοὶπάθ ἄν τις Υ͂, ἄν 
τις ΧΥ͂, τίς ἂν Βίορῃϑημ8. 
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μὲν ἀκοντίζοντες, οἱ δὲ τοξεύοντες, ὑπὲρ τῶν πρόσϑεν 

πάντως λυμανοῦνται τοὺς πολεμίους. ὅ,τι δ᾽ ἂν κακ- 

ουργῇ τις τοὺς ἐναντίους. δῆλον ὅτι παντὶ τούτῳ 

τοὺς συμμάχους κουφίζει. τελευταίους μέντοι στήσω 

τοὺς ἐπὶ πᾶσι καλουμένους. ὥσπερ γὰρ οἰκίας οὔτε 

ἄνευ λιϑολογήματος ὀχυροῦ οὔτε ἄνευ τῶν στέγην 

ποιούντων ὄφελος οὐδέν, οὕτως οὐδὲ φάλαγγας οὔτ᾽ 

ἄνευ τῶν πρώτων οὔτ᾽ ἄνευ τῶν τελευταίων, εἰ μὴ 

ἀγαϑοὶ ἔσονται, ὄφελος οὐδέν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τ΄, ἔφη, 
ὡς παραγγέλλω τάττεσϑε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν πελταστῶν 

ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις ὡσαύτως τοὺς λόχους καϑίστατε 

χαὶ ὑμεῖς οἱ τῶν τοξοτῶν ἐπὶ τοῖς πελτασταῖς ὡσαύ- 

τως. σὺ δέ, ὃς τῶν ἐπὶ πᾶσιν ἄρχεις. τελευταίους 
ἔχων τοὺς ἄνδρας παράγγελλε τοῖς σαυτοῦ ἐφορᾶν τε 

ἑχάστῳ τοὺς καϑ᾽ αὑτὸν καὶ τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦ- 

σιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ μαλακυνομένοις ἀπειλεῖν ἰσχυ- 

ρῶς" ἢν δέ τις στρέφηται προδιδόναι ϑέλων, ϑανάτῳ 

ξημιοῦν. ἔργον γάρ ἔστι τοῖς μὲν πρωτοστάταις ϑαρ- 
ρύνειν τοὺς ἑπομένους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ὑμᾶς δὲ 

δεῖ τοὺς ἐπὶ πᾶσι τεταγμένους πλείω φόβον παρέχειν - 

τοῖς κακοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ ὑμεῖς μὲν 

ταῦτα ποιεῖτε. σὺ δέ, ὦ Εὐφράτα, ὃς ἄρχεις τῶν ἐπὶ 
᾿ ταῖς μηχαναῖς, οὕτω ποίει ὅπως τὰ ξεύγη τὰ τοὺς 

1 οοτησιδ ροδὺ τοξεύοντες σαϊσο ρΡοβίθατῃη ἀ6]. Ῥαπίαχι 68 οἵ. 
ὙΠ] ὅ, 12. ἨΘ]]. Π 4, 156. 3. πάντως Ραπῃΐαζ., πάντων οοδά. |]} 
τις κακουργῇ ἃ. ὅ ἐπὶ πᾶσι] κατόπιν πάντων Χ. 6 ὀχυ- 
᾿- 4. |] στέγειν ΛΗ. οὐδὲν ὄφελος χα. ᾿[ οὐδὲ] οὔτε Τ᾿. 

ἣν... ὦσιν Υ. ϑ τ᾿ οι. χαῦ. 18 τῶν] τοῦ αἱ (1ῃ τα8.). 
14 σεαυτοῦ Ε', ἑαυτοῦ οθύ. 1 τοὺς] τοῖς ΑΗ. 10 μαλα- 
κυνομένοις Υ, κακυνομένοις χΥ Ὀἰπᾶ. 18 προστάταις Ἐ᾿᾿ 
ϑϑρασύνειν Χα. 19 ὑμᾶς δὲ γ, καὶ ὑμᾶς “, καὶ ὑμᾶς δὲ χ. 
30 φόβω Ἐ. 29 ἀβραδάτα γ, βραδάτα ἃ. 

σι 

δῚ 
-- 

ὧι 

δ 
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πύργους ἄγοντα ἕψεται ὡς ἐγγύτατα τῆς φάλαγγος 

σὺ ὃ᾽, ὦ Δαοῦχε, ὃς ἄρχεις τῶν σκευοφόρων, ἐπὶ 
τοῖς πύργοις ἄγε πάντα τὸν τοιοῦτον στρατόν᾽ οἱ δὲ 

ὑπηρέται δου ἰδχυρῶς κολαζόντων τοὺς (προδοτέρω)προ- 

ἱόντας τοῦ καιροῦ ἢ λειπομένους. σὺ δέ, ὦ Καρδοῦχε, ὃς 
ἄρχεις τῶν ἁρμαμαξῶν αἵ ἄγουσι τὰς γυναῖκας, κατάστη- 

σον αὐτὰς τελευταίας ἐπὶ τοῖς σκευοφόροις. ἑπόμενα γὰς 

ταῦτα πάντα καὶ πλήϑους δόξαν παρέξει [καὶ ἐνεδρεύ- 

εἰν ἡμῖν ἐξουσία ἔσται]. καὶ τοὺς πολεμίους, ἢν κυ: 

κλοῦσϑαν πειρῶνται. μείξω τὴν περιβολὴν ἀναγκάδει 

ποιεῖσϑαι᾽ ὅσῳ δ᾽ ἂν μεῖξον χωρίον περιβάλλωνται. 
τοσούτῳ ἀνάγκη αὐτοὺς ἀσϑενεστέρους γίγνεσϑαι. καὶ 

ὑμεῖς μὲν οὕτω ποιεῖτε᾽ σὺ δέ, ὦ ᾿άΑρτάοξε καὶ ᾿άρτα- 
γέρσα, [τὴν] χιλιοστὺν ἑκάτερος τῶν σὺν ὑμῖν πεξῶι 

ἐπὶ τούτοις ἔχετε. καὶ σύ, ὦ Φαρνοῦχε καὶ ᾿4σιαδά- 
τα, τὴν τῶν ἱππέων χιλιοστὺν ἧς ἑκάτερος ἄρχει ὑμῶι 
μὴ συγκατατάττετε εἷς τὴν φάλαγγα, ἀλλ᾽ ὄπισϑει 
τῶν ἁρμαμαξῶν ἐξοπλίσϑητε καϑ' ὑμᾶς αὐτούς" ἔπειτο 

πρὸς ἐμὲ ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσιν. οὕτω δὲ 

1 πύργους ἄγοντα] ὑπηρέτας καὶ τοὺς πύργους φέροντα (-ς ΕἿ 
γ, ὑπηρέτας καὶ τοὺς ἴπ τηδγρ. Κ΄. 2 δαδοῦχε χΑΟ. || σκευο- 
φόρων] ἁρμαμαξῶν σ. [ ἐπὶ τοῖς πύργοις Υ, ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς 
Ο, ἐπὶ τοῖς πύργοις ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς ΝΕ). 8. ἄγετε Υ. 
τὸν οτη. ΒΕ, 4 γροϑῦ σου δα. τῶν ὄχλων ΧΑΥ, τὸν ὄχλον (ΞΞ τοῖ 
ὄχλου τοὺς προϊόντας) Ῥαπίδ., 46]. Π1πὰ. «προσωτέρω,» 6680 
οἵ, Απ. ΤΥ 8, 84. ὄ καδοῦχε Οὐ, καροῦχα 2ΕΒ (καρδοῦχε δ) 
Ὁ αἱ... γυναῖκας α6]. ΥεῖΒκθ. 8.πάντα ταῦτα ΔΉ. || παρ: 
ἕξει Ἐ, παρέξειν 0, παρέχει χαΐῦ. [|| [καὶ ... 9 ἔσται] 6ρῸ 
ὃ τοὺς πολεμίους ϑοΠπρίαθι, τοῖς πολεμίοις οοαᾶ. 10 πέει- 
ρῶνται χᾷ, βούλωνται Υγ. 11 μεῖξον νυϊρ., μείξω οοἀά. | 

 περιβάλωνται αὖ. 18 γμοϑὺ μὲν δαα. αὖ γ, οὖν α. [ ἀρτάβανε 
6, ῥαρτάοξεξ'. [ ἀρτασάασε χ, ἀρταγέσα ὦ. 14 [τὴν] Θ6σο. 18 ἐπὶ 
τούτοις ἔχετε οτη. Υ.  φαρμενοῦχε καὶ ἀσιάδα Ἐ.. 16 ὑμῶ: 
ἄρχει Υ. 17 κατατάσσετε χ. || ὄπισϑε ΑΗ. 
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δεῖ ὑμᾶς παρεσκευάσϑαι ὡς πρώτους δεῆσον ἀγωνί- 

ξεσϑαι. καὶ σὺ δὲ ὃ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς καμήλοις 38 

ἀνδρῶν, ὄπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐκχτάττου᾽ ποίει δ᾽ 

ὅ,τι ἄν σοι παραγγέλλῃ ᾿Αἀρταγέρσης. ὑμεῖς δ᾽ οἱ τῶν 34 
ἁρμάτων ἡγεμόνες διακληρωσάμενοι, ὃ μὲν λαχὼν 5 

ὑμῶν πρὸ τῆς φάλαγγος τὰ μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἑχατὸν ἔχων 

ἅρματα καταστησάτω᾽ αἱ δ᾽ ἕτεραι ἑἕκατοστύες τῶν 

ἁρμάτων, ἣ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς στρατιᾶς 

στοιχοῦσα ἑπέσϑω τῇ φάλαγγι ἐπὶ κέρως, ἣ δὲ κατὰ 

τὸ εὐώνυμον. Κῦρος μὲν οὕτω διέταττεν. ᾿Η 

᾿Αβραδάτας δὲ ὁ Σούσων βασιλεὺς εἶπεν, ᾿Εγώ σοι. 

ὦ Κῦρε, ἐϑελούσιος ὑφίσταμαι τὴν κατὰ πρόσωπον 
τῆς ἀντίας φάλαγγος τάξιν ἔχειν, εἰ μή τί σοι ἄλλο 

δοκεῖ. καὶ ὃ Κῦρος ἀγασϑεὶς αὐτὸν καὶ δεξιωσάμενος 36 

ἐπήρετο τοὺς ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἅρμασι Πέρσας, Ἦ καὶ τ5 

ὑμεῖς, ἔφη, ταῦτα συγχωρεῖτε; ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι 
ἀπεκρίναντο ὅτι οὐ καλὸν εἴη ταῦτα ὑφίεσϑαι, διεκλή- 

ρῶσεν αὐτούς, καὶ ἔλαχεν ὃ ᾿Αβραδάτας ἧπερ ὑφίστατο. 

καὶ ἐγένετο κατὰ τοὺς Αἰγυπτίους. τότε μὲν δὴ 87 

ἀπιόντες χαὶ ἐπιμεληϑέντες ὧν προεῖπεν ἐδειπνο- 530 

ποιοῦντο καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι ἐκοιμήϑησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρὼ Κῦρος μὲν ἐϑίετο, ὃ δ᾽ ΤΥ 
ἄλλος στρατὸς ἀριστήσδας καὶ σπονδὰς ποιησάμενος 

ἐξωπλίξετο πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς χιτῶσι. πολλοῖς δὲ 

1 δεῆσον ὑμᾶς ἀγωνίξεσϑαι γ. ῷ ὁ χα, ὦ γΥΛΑΗΝ. || τῶν 
Οἵ. ΦΥ͂. 4 ὅτι ἂν γπ, ὃ Ο, ὡς Εἰ. | παραγγέλλει χ. ᾿ ἀρτα- 

᾿ς γέρσας γα. Ὁ πρὸ τῆς] πρὸς τῆς ΗΥρτ, πρώτης Ε΄. αὑτοῦ 
α. ᾿ ἑκατὸν] ἕκαστος γ, οπι. Ό. 9. στείχουσα 4. ἢ κέρας Υ. 
12 σοι κῦρε] σοι ὦ κῦρε ΕΠ, σε ὦ κῦρε Ε΄. ὑπίσταμαι 7. 
14 δοκῇ Υ. ᾿ ὁ οι. ἢ οοὐ. 16. 17 ταῦτα Υ̓ οοὐ. 18 ὁ οπι. Ε΄ 

προεῖπεν ΒΟΠΠΘΙΘΙ, προεῖπον οοὐα. 9231 φύλακας Ε. 933 ὁ 
μὲν κῦρος Υ. 34 μὲν οἴῃ. Υ. 
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καὶ καλοῖς ϑώραξι καὶ κράνεσιν. ὥπλιζον δὲ καὶ 

ἵππους προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις᾽ καὶ τοὺς 

μὲν μονίππους παραμηριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς 

ἅρμασιν ὄντας παραπλευριδίοις᾽ ὥστε ἤστραπτε μὲν 

χαλκῷ, ἤνϑει δὲ φοινικίδσι πᾶσα ἡ στρατιά. 

Καὶ τῷ ᾿Αβραδάτᾳ δὲ τὸ τετράρρυμον ἄρμα καὶ 
ἵππων ὀκτὼ παγκάλως ἐκεκόσμητο. ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν 

κινοῦν ϑώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσϑαι, 

προσφέρει αὐτῷ ἡ Πάνϑεια {χρυσοῦν καὶ χρυδοῦν 
κράνος καὶ περιβραχιόνια καὶ ψέλια πλατέα περὶ τοὺς 

καρποὺς τῶν χειρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποδήρη 

στολιδωτὸν τὰ κάτω καὶ λόφον ὑακινϑινοβαφῆ. ταῦτα 

δ᾽ ἐποιήδατο λάϑρᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἐκμετρηδαμένη τὰ 

ἐκείνου ὅπλα. ὃ δὲ ἰδὼν ἐθαύμασέ τε καὶ ἐπήρετο 
τὴν Πάνϑειαν, Οὐ δήπου. ὦ γύναι, συγκόψασα τὸν 
σαυτῆς κόσμον τὰ ὅπλα μοι ἐποιήσω; Μὰ 4Ζί. ἔφη ἡ 

Πάνϑεια. οὔχουν τόν γε πλείστου ἄξιον: σὺ γὰρ 

ἔμοιγε, ἢν καὶ τοῖς ἄλλοις φανῇς οἷόσπερ ἐμοὶ δοκεῖς 

εἶναι, μέγιστος κόσμος ἔσῃ. ταῦτα δὲ λέγουσα ἅμα 

ἐνέδνε τὰ ὅπλα, καὶ λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο 
δὲ αὐτῇ τὰ δάκρυα κατὰ τῶν παρειῶν. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ πρόσϑεν ὧν ἀξιοϑέατος ὁ ᾿βραδάτος 

2 προμετωπίοις Ἐ'. ᾽ μονίππους ΧΖ, ἵππους Υ. Ϊ παραμη- 
ρίοις ΧΑΘΨ, παραμηρίους Ἡ. [| τοὺς δ᾽ ὑπὸ] τοῖς δ΄ ἐπὶ Ε' (δ᾽ 
ἐπὶ Ὁ αυοαῦθν, 4 ὄντας οἴ. Υ. [ παραπλευριδίους Η. ὅ φοι- 
γικοῖς Χ. ἡ πᾶσα χ. 6 τετράρυμον γΖ. { ἵππω χ. 9 παν- 
ϑία ΕῊΡῚ (αὖ 5βϑιῃροθτ). ᾿ «χρυσοῦν;»» ΜεγοτΥ. καὶ οἴη. ΧΩΖΥ. 
10 περιβραχείονα Ἐ᾿. [ψέλλια χα. 13. στολιωτὸν Ε', φολιδωτὸν 
χά. [| τὰ οἵη. γ. 18 τοῦ ἀνδρὸς οἴη. χ. 14 ὅπλα οτὰ. Υ ΑΗ. |} 
ἤρετο Υ. 1ὅ οὐ γ, σὺ χα Ζοη. 16 αὐτῆς Εἰ. [[ μοι οἴη. χε 
18. ἔμοιγε ἣν] ἔμοιγ᾽ ἂν γ. φανῇς οἷόσπερ] φανεὶς οἷος Ὁ, ᾿ Ί 
φάνηϑι ὡς Ε΄. 19 ἔσῃ “, ἔσει Χ, οτι. γ. [[ δὲ οἵη. γΥ. 20 δπηΐθ 
τὰ δἀᾶά. τε Υ. 21 αὐτῆς ἘΑΗ, αὐτοῖς 0. 



ΒΡ. ὉΑΡΟῚΊΝ. 521 

ὡπλίσϑη τοῖς ὅπλοις τούτοις. ἐφάνη μὲν κάλλιστος 
χαὶ ἐλευϑεριώτατος., ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρχούσης" 

λαβὼν δὲ παρὰ τοῦ ὑφηνιόχου τὰς ἡνίας παρεσκευά- 
ξἕξετο ὡς ἀναβησόμενος ἤδη ἐδὴ τὸ ἅρμα. ἐν δὲ 

τούτῳ ἡ Πάνϑεια ἀποχωρῆσαι κελεύσασα τοὺς παρόν- 5 

τας πάντας ἔλεξεν, ᾽4λλ᾽ ὅτι μέν, ὦ ᾿Αβροαδάτα, εἴ τις 
καὶ ἄλλη πώποτε γυνὴ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα μεῖξον 
τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς ἐτίμησεν, οἷμαί σε γιγνώσκειν ὅτι 
χαὶ ἐγὼ μία τούτων εἰμί. τί οὖν ἐμὲ δεῖ καϑ᾽ ἕν 
ἕκαστον λέγειν; τὰ γὰρ ἔργα οἶμαί σοι πιϑανώτερα τι 
παρεσχῆσϑαι τῶν νῦν (ἂν) λεχϑέντων λόγων. ὅμως 6 

δὲ οὕτως ἔχουσα πρὸς σὲ ὥσπερ σὺ οἶσϑα, ἐπομνύω 
ὅσοι τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν ἦ μὴν ἐγὼ βούλεσϑαι 
ἂν μετὰ σοῦ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ γενομένου κοινῇ γῆν 

 ἐπιέσασϑαι μᾶλλον ἢ ξῆν μετ᾽ αἰσχυνομένου αἰσχυνο- ιὉ 

μένη" οὕτως ἐγὼ καὶ σὲ τῶν καλλίστων καὶ ἐμαυτὴν 

ἠξίωκα. Κύρῳ δὲ δοκῶ μεγάλην τινὰ ἡμᾶς χάριν ἴ 

ὀφείλειν ὅτι μὲ αἰχμάλωτον γενομένην καὶ ἐξαιρε- 
ϑεῖσαν αὐτῷ οὔτε μὲ ὡς δούλην ἠξίωσε κεχτῆσϑαι 

οὔτε ὡς ἐλευϑέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, διεφύλαξε 530 

δὲ σοὶ ὥσπερ ἀδελφοῦ γυναῖχα λαβών. πρὸς δὲ καὶ 8 

ὕὅτε ᾿Δράσπας ἀπέστη αὐτοῦ ὁ ἐμὲ φυλάττων, 

ὑπεσχόμην αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε πρὸς σὲ πέμψαι, ἥξειν 

φι 

ὦ καὶ οἵη. ΒῈ. ὃ. δὲ καὶ παρὰ Χο ἤν τα 2. ὕ ὑπο- 
᾿ χωρῆσαι γ. 7 καὶ οτη. ἘΚ. , γυνὴ πώποτε (. | αὐτῆς Ἐ', αὖὗ- 
Ὡ:- Ὁ. [| μείξω ΧΕ. 9 δ ΙΑ, μία Υ. 11 «ἃν» Οοθοί. ἢ 

᾿ λόγων οἴη. Υ 19 ἔχουσα] ἑκοῦσα Υ. 18 τὴν σὴν φιλίαν Υ, 
σὴν φιλίαν οοὖ. Ζοπ. 11 δυΐθ κύρῳ 8δαα. καὶ γχ2. ᾿ μεγάλην 
ἡτινὰ δοκῶ “Ὁ. 19 αὐτῷ χ, ἑαυτῷ οϑὲ. ᾿ διΐο ὡς δἀά. μὲ χΖ. 
1830 ἐν οἱ. 6. !} διεφύλαξε] διὸ ἐφύλαξεν Ἐ. 98. ἐάσει Ὠ6, 
ἐάσεις Ἐ. " Ροβὺ ἥξειν δα. ἔσεσθαι ΧΦ (βορὰ ἴῃ ἃ Ραμποῦϊβ 
πούαὐαχη), ροβὺ ἀμείνονα Ζοπ. 

ΧΘΠΟΡΉ. Ιπϑὲΐς. Ογτίὶ, ἘΔ. τηδίοσ. οἵ 
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αὐτῷ σὲ πολὺ ᾿ράδσπου ἄνδρα καὶ πιστότερον κα 
3 

ἀμείνονα. 

Ἡ μὲν ταῦτα εἶπεν" ὁ δὲ ᾿Αβραδάτας ἀγασϑεὶς τοῖ. 
λόγοις καὶ ϑιγὼν αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἀναβλέψας εἶ, 

τὸν οὐρανὸν ἐπηύξατο, ᾿4λλ᾽ ὦ Ζεῦ μέγιστε, δός μὸ 
φανῆναι ἀξίῳ μὲν Πανϑείας ἀνδρί, ἀξίῳ δὲ Κύροι 

φίλῳ τοῦ ἡμᾶς τετιμηκότος. ταὐτ᾽ εἰπὼν κατὰ τὰ 

10 ϑύρας τοῦ ἁρματείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄρμα 

10 

μὰ, μ-σι 

30 

12 

ἐπεὶ δὲ ἀναβάντος αὐτοῦ κατέχλειδσε τὸν δίφρον ε 
ὑφηνίοχος. οὐκ ἔχουσα ἡ Πάνϑεια πῶς ἂν ἔτι ἄλλω. 
ἀσπάσαιτο αὐτόν, κατεφίλησε τὸν δίφρον καὶ τῷ μὲϊ 

προήει ἤδη τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαϑοῦσα αὐτὸν συνεφείπετο 
ἕως ἐπιστραφεὶς χαὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ ᾿Αβραδάται 
εἶπε, Θάρρει, Πάνϑεια, καὶ χαῖρε καὶ ἄπιϑι ἤδη 
ἐκ τούτου δὴ οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ ϑεράπαιναι λαβοῦ. 

ὅσαι ἀπῆγον αὐτὴν εἷς τὴν ἁρμάμαξαν καὶ κατα 

κλίναντες κατεχάλυψαν τῇ σκηνῇ. οἱ δὲ ἄνϑρωποι, καλοί 

ὄντος τοῦ ϑεάματος τοῦ τὲ ᾿Αβραδάτου καὶ τοί 

ἅρματος. οὐ πρόσϑεν ἐδύναντο ϑεάσασϑαι αὐτὸν πρὶ! 
ἡ Πάνϑεια ἀπῆλϑεν. 

Ὡς δ᾽ ἐκεκαλλιερήκει μὲν ὁ Κῦρος, ἡ δὲ στρατιι 

παρετέταχτο αὐτῷ ὥσπερ παρήγγειλε, κατέχων σκοπὰ 

ἄλλας πρὸ ἄλλων συνεκάλεσε τοὺς ἡγεμόνας κα 

1 ἀράσπα χα. ᾿ ἄνδρα καὶ οι. ΚΕ. ὃ γοβὺ ἀγασϑεὶς δα ἃ 
αὐτὴν γρ. ᾿] τοῖς λόγοις ογα. γ. 4 ϑίγων οοαά. || εἰς] πρὸς Υ 
6 «πίβ κύρου 8δαᾶ. καὶ “ὉΥ.  τιμήσαντος οοαα. Ῥτδοῦοι χ. 
τὰς οἵα. Ε, 8. ἁρματίου Ἐ. 9 αὐτοῦ α6]. ΒΙθΒῃορ. 10 οὐκ 
οὐδ᾽ ΑΗ. ἂν οι. γ. || ἔτε οἴῃ. χ. ἄλλως ἢ ἀσπάσετο Υ 

. ΤΙ] τῷ] τὸ Ἐ΄ 18 αὐτὴν] αὐτὸς σ. ᾿ ὁ οι. ΧΖῦ. [6 αὐτὴ! 
ἀπῆγον Υ, αὐτὴν οτι. ΕΠ. κατακλίναντες) κατέκλιναν καὶ Υ 
17 τὴν σκηνὴν ΒΕ. ῬΟ]Ίυχ. 18 τε οα. γα. 391 δ᾽ ἐκεκαλλιερήκε 
Ὁ, δὲ κεκαλλιερήκει ΘΟῊΗΕ, δὲ (καὶ δΔαά. ΟΑ) καλλιερήκει ΘΑ 
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ἔλεξεν ὧδε. ᾿άνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τὰ μὲν ἱερὰ 
οἱ ϑεοὶ ἡμῖν φαίνουσιν οἷάπερ ὅτε τὴν πρόσϑεν 
νίχην ἔδοσαν᾽ ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ βούλομαι ἀναμνῆσαι ὧν 

19 

μοι δοκεῖτε μεμνημένον πολὺ ἂν εὐθυμότεροι εἷς τὸν 

ἀγῶνα ἱέναι. ἠσκήκατε μὲν γὰρ τὰ εἰς τὸν πόλεμον Ἷ 

πολὺ μᾶλλον τῶν πολεμίων, συντέτραφϑε δὲ καὶ συν- 

τέταχϑε ἐν τῷ αὐτῷ πολὺ πλείω ἤδη χρόνον ἢ οἱ 

πολέμιοι καὶ συννενικήκατε μετ᾽ ἀλλήλων τῶν δὲ 

πολεμίων οἱ πολλοὶ συνήττηνται μεϑ᾽ αὑτῶν. οἱ δὲ 

ἀμάχητοι ἑχατέρων οἱ μὲν τῶν πολεμίων ἴσασιν ὅτι 

προδότας τοὺς παραστάτας ἔχουσιν, ὑμεῖς δὲ οἱ μεϑ᾽ 

ἡμῶν ἴστε ὅτι μετὰ ϑελόντων τοῖς συμμάχοις ἀρήγειν 
μαχεῖσϑε. εἰκὸς δὲ τοὺς μὲν πιστεύοντας ἀλλήλοις 

ὁμόνως μάχεσϑαι μένοντας, τοὺς δὲ ἀπιστοῦντας 

ἀναγκαῖον βουλεύεσϑαι πῶς ἂν ἕκαστοι τάχιστα 

ἐκποδὼν γένοιντο. ἴωμεν δή, ὦ ἄνδρες, ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους, ἅρματα μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα πρὸς ἄοπλα 

τὰ τῶν πολεμίων, ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ἱππέας καὶ ἵππους 

ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους,. ὡς ἐκ χειρὸς μάχεσϑαι. 

πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἷς καὶ πρόσϑεν μαχεῖσϑε, 

«αϊγύπτιοι δὲ ὁμοίως μὲν ὡπλισμένοι εἰσίν, ὁμοίως 

ὃὲ τεταγμένοι τάς τὲ γὰρ ἀσπίδας μείξους ἔχουσιν ἢ 

1 ὧδε] τάδε α. 23. ἡμῖν οἵα. Ἐ᾿, ἔγῶπβρ. ροβὺ ἱερά Ὁ. ὅ μὲν 
ΟἿΩ. Υ. Ὁ μᾶλλον ἢ 5. 7 τῷ οτα. χ. ᾿ ἤδη οι. Ε. 9 γγϊὰ5 
οἱ οτὴ. Εἰ. ᾿ συνήττηνται)] μὲν ἥττηνται γα. μεϑ᾽ ἑαυτῶν Ε᾿, 
καϑ'᾿ ἑαυτῶν θ ο, μετ᾿ αὐτῶν χΩΗΩΥ. 10 ἀμάχητοι οἱ μήπω 
μεμαχημένοι ῬῃούΐοΒ ἡ 88, 234 ἨἘοϊίΖ. -- ϑαϊδ5 8. ν. ἄμαχος. 
19. μετ᾽ ἐθελόντων Ε΄. ᾿ τῶν συμμάχων γα. 18 μαχεῖσϑε Χ, 
μάχεσϑε (-αι ΕἾ οοἰ. 14 ὁμόνως Ὀιπᾶ., ὁμονόως οοαᾶ. 1 ἂν 
Οἴη. Υ. ᾿ ἐκποδὼν τάχιστα Ἐ᾿ 10 ἔμεν Κ᾿ 30 ἄλλοις) πολ- 
λοῖς σ΄. οἷς] οἵοις γΥν. 91] αἰγυπτίοις δὲ οἱ ὁμοίως γΥ. 99 ἀσ- 
πίδας] ἐλπίδας 6. 
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ὡς ποιεῖν τι καὶ ὁρᾶν, τεταγμένοι τε εἷς ἑκατὸν δῆλον 

ὅτι κωλύσουσιν ἀλλήλους μάχεσϑαι πλὴν πάνυ ὀλί- 

γῶν. εἰ δὲ ὠϑοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν, ἵπποις 

αὐτοὺς πρῶτον δεήσει ἀντέχειν καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵππων 

ἰσχυριξομένῳ: ἢν δέ τις αὐτῶν καὶ ὑπομείνῃ, πῶς 

ἅμα δυνήσεται ἱππομαχεῖν τε καὶ φαλαγγομαχεῖν καὶ 

πυργομαχεῖν; καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῶν πύργων ἡμῖν μὲν 

ἐπαρήξουσι, τοὺς δὲ πολεμίους παίοντες ἀμηχανεῖν 

ἀντὶ τοῦ μάχεσϑαι ποιήσουσιν. εἰ δέ τινος ἔτι ἐνδεῖ- 

ὅϑαι δοκεῖτε. πρὸς ἐμὲ λέγετε. σὺν γὰρ ϑεοῖς οὐδε- 

νὸς ἀπορήσομεν. καὶ εἰ μέν τις εἰπεῖν τι βούλεται, 

λεξάτω᾽ εἶ δὲ μή, ἐλθόντες πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ προσ- 

ευξάμενοι οἷς ἐθύσαμεν ϑεοῖς ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις καὶ 

ἕκαστος ὑμῶν ὑπομιμνῃδκέτω τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἅπερ 

ἐγὼ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδεικνύτω τις τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν 

ἄξιον ἀρχῆς. ἄφοβον δεικνὺς καὶ δχῆμα χαὶ πρόσωπον 

καὶ λόγους. 

1 καὶ ὡς ὁρᾶν Τ΄. || ἑκατὸν] ἕκαστον ΟΑΛΗ. 8 δὲ τῷ 
ὠϑοῦντες γρ. ὅ ἰσχυριξομένων σ. 1 ὑπομένῃ Υ. 6 καὶ 
πυργομαχεῖν οἵη. Χαῦ. 7 ὑμῖν Ἐ. 9 τινές ΗΑ, τε Ὁ. 10 γὰρ 
οἵα. χ. [[ οὐδὲν γ. 11 βούλεταί τι χ. 18 ἐθύομεν γ. 14 ἕαυ- 
τοῦ ΧΙ), αὑτοῦ οϑύ. 



Η. 

Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς ϑεοῖς ἀπῇσαν πρὸς τὰς 

τάξεις τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν προσήνεγ- 
χαν οἱ ϑεράποντες ἐμφαγεῖν καὶ πιεῖν ἔτι οὖσιν ἀμφὶ 

τὰ ἱερά. ὁ δὲ Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξά- 

μενος ἠρίστα χαὶ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένῳ" 

χαὶ σπείσας καὶ εὐξάμενος ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ 

περὶ αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησά- 

μενος 4ία πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ σύμμαχον 

ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 

ἐχέλευεν. ὡπλισμένοι δὲ πάντες ἦσαν οἱ περὶ τὸν 
Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὕπλοις, χιτῶσι φοινικοῖς, 

ϑώραξι χαλκοῖς, κράνεσι χαλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μα- 

χαίραις, παλτῷ κρανεΐνῳ ἑνὶ ἕκαστος οἱ δὲ ἵπποι 

᾿προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ παραμηριδίοις 

χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα παραμηρίδια ἦν καὶ τῷ ἀνδρί" 

τοσοῦτον μόνον διέφερον τὰ Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν 

ἄλλα ἐκέχριτο τῷ χρυσοειδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρου 
--..-.-.--- 

2 αὑτὸν 6. ὃ ἐμφαγεῖν καὶ πιεῖν Υ͂ οοΥ., ἐμφαγεῖν καὶ 
ἐμπιεῖν (-ποιεῖν Ὠ) γ, ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν χα. ᾿ ἀμφὶ] ἐπὶ Ε΄. 
ὁ καὶ οἱ ἄλλοι δὲ) οἱ δὲ ἄλλοι Ἐ. 9 αὐτὸν ΧΗ. ᾿ ἐκέλευσεν 
Α6ΘΌ. 10 ἦσαν οτπ. χΩΥ͂. 19 λόφοις δὲ λευκοῖς ΧΘῊΉ, 
οτα. Α. 18 κρανεΐνῳ Ὁ, κράνει χαΐ, κραΐνῳ Ἐς ᾿ οἷς ἑνὶ γ. 
Ε14 χαὶ παραμηριδίοις ΝΥ οἶβίκθ, καὶ παραπλευριδίοις γρ, οἵα. χαῦ. 
1ὅ καὶ παραμηρίδια ἦν οοἀά., οοὐγ. ΝΥ ΘΙΒΚκο. 16 διέφερον χα, 

ἢ διέφερεν γ. ᾿ ὅπλα... 17 κύρου οπι. χ. 17 ἐκέχοιτο Οοθοῦ, 
᾿ ἐκέχριστο 2). ἐκέχρωστο Ε΄. 

1 

Ὁ 
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ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον ἐξέλαμπεν" ἐπεὶ δὲ ἀνέβη χαὶ 

ἔστη ἀποβλέπων ἧπερ ἔμελλε πορεύεσϑαι, βροντὴ δεξιὰ 
ἐφϑέγξατο᾽ ὃ δ᾽ εἶπεν, ᾿Εψόμεϑαά σοι. ὦ Ζεῦ μέγιστε. 
καὶ ὡρμᾶτο ἐν μὲν δεξιᾷ ἔχων Χρυσάνταν τὸν ἵππ- 
αρχον καὶ τοὺς ἱππέας. ἐν ἀριστερᾷ δὲ ᾿ἀρσάμαν καὶ 

τοὺς πεζούς. παρηγγύηδε δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ 

σημεῖον καὶ ἐν ἴσῳ ἕπεσϑαν᾽ ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον 

αἰετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος. καὶ 

νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ δια- 

μένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς πολεμίους εἰς τρὶς ἀν- 

ἕπαυδε τὸ στράτευμα. 

Ἐπεὶ δὲ προεληλύϑεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους. ἤρχον- 
το ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν 

καϑορᾶν. ὡς δ᾽ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις 

ἐγένοντο χαὶ ἔγνωσαν οἱ πολέμιοι πολὺ ἑἕἑκατέρωϑεν 

ὑπερφαλαγγοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ 

γὰρ ἔστιν ἄλλως κυκλοῦσϑαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλω- 
σιν, ὥσπερ γάμμα ἑἕκατέρωϑεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν 

ποιήσαντες. ὡς πάντοϑεν ἅμα μάχοιντο. ὃ δὲ Κῦρος 

ὁρῶν ταῦτα οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίστατο, ἀλλ᾽ ὡσαύτως 
ἡγεῖτο. κατανοῶν δὲ ὡς πρόσω τὸν καμπτῆρα ἑἕκατέ- 

2 βλέπων 2Υ. 4 μὲν ἐν οοαᾶ, οοτγ. ὨΙπα, ὅ ἀρίσμαν “Ξὖἷ, 
ἀρίσμον χ, ἀρασάμβαν Ὁ, ἀρασάμαν Ἐς, οοὐτ. ῬΒΠΘΙΡΒΒ. 
6 παρορᾶν ᾿πἰοτρτοίαθϊαβ οοὺ Ῥαηύαζι 65 παραβλέπειν γνοΕ] εἰς τὸν 
πλησίον ὁρᾶν οἵ. παρόρα ἐπὶ τὸν ἡγούμενον ἀρὰ ΚδοΗΪγ 1 
Ῥ. 194. 9 τῷ] τῶν Ἐ'. 10 εἰς 1)6, καὶ οοὔ. [ ἀνέπαυσε) 
ἀνέσπασε Ἐ.. 19 γοϑὺ δὲ δ44. ἤδη χΧΩΥ. || προεληλύϑεσαν Ἐ,, 
προσεληλύϑε(ει- Π)σαν κεν Ὦ. ᾿ϊὶ ὡς] εἰς ΕΒ. 14 χκαϑορᾶν 1πα,, 

. παρορᾶν ὁο6α, προορᾶν Ῥαπίεζια65 οὗ. Πομααπύς δὰ Απ. 1 8, 
20. || ἀλλήλοις] ἕλληνες ΧΑΉ. 16 ἐπιφαλαγγοῦντες Ἐ'. ᾿ αὐτῶν 
χΖ, ἑαυτῶν Υ. 17 ἐπεκάμπτουν ΑΗ. 18 ὅπως ὥσπερ Υ. 
19 ὡς οὖ ὁ οἵη. γΥ. [[ κῦρος δὲ Υ. 40 τι. οἵῃ. Εἰ. [ ὡσαύτως] 
ὡς Β΄, 21 ἐποιήσαντο ἑκατέρωϑεν ἢ (1. Π ΠυΙΠΘΥ5 ΒΌΡΘΙΡΟΒΙΌΙΒ 
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ρωῶϑεν ἐποιήσαντο περὶ ὃν κάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ 

κέρατα, Ἐννοεῖς, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, ἔνϑα τὴν ἐπυικαμ- 

πὴν ποιοῦνται; Πάνυ γε. ἔφη ὁ Χρυσάντας, καὶ ϑαυ- 

μάξω γε πολὺ γάρ μοι δοχοῦσιν ἀποσπᾶν τὰ κέρατα 

ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. Ναὶ μὰ 4, ἔφη δι 

Κῦρος, καὶ ἀπό γε τῆς ἡμετέρας. Τί δὴ τοῦτο; Ζ]ῆλον 
ὅτι, ἔφη, φοβούμενοι μὴ ἢν ἐγγὺς ἡμῶν γένωνται τὰ 

κέρατα τῆς φάλαγγος ἔτι πρόσω οὔσης, ἐπιϑώμεϑα αὐ- 

τοῖς. "Επειτ᾽, ἔφη ὃ Χρυσάντας, πῶς δυνήσονται 
ὠφελεῖν οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους οὕτω πολὺ ἀπέχοντες 

ἀλλήλων; ᾿Αλλὰ δῆλον, ἔφη ὁ Κῦρος, ὅτι ἡνίκα ἂν 
γένωνται τὰ κέρατα ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν 

πλαγίων τοῦ ἡμετέρου στρατεύματος, στραφέντες ὡς εἰς 

φάλαγγα [ἅμα πάντοϑεν] ἡμῖν προσίασιν, ὡς ἅμα πάν- 

τοϑεν μαχούμενοι. Οὐκοῦν, ἔφη ὃ Χρυσάντας, εὖ σοι 
δοκοῦσι βουλεύεσϑαι; Πρός γε ἃ ὁρῶσι πρὸς δὲ ἃ οὐχ 

ὁρῶσιν ἔτι κάκιον ἢ εἰ κατὰ κέρας προσῇσαν. ἀλλὰ 

σὺ μὲν. ἔφη, ὦ ᾿ἀρσάμα, ἡγοῦ τῷ πεξῷ ἠρέμα ὥσπερ 

ἐμὲ ὁρᾷς" καὶ σύ, ὦ Χρυσάντα, ἐν ἴσῳ τούτῳ τὸ 
ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπου. ἐγὼ δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε ὅϑεν 

μοι δοκεῖ χαιρὸς εἶναι ἄρχεσϑαι τῆς μάχης ἅμα δὲ 

παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα πῶς ἡμῖν ἔχει. ἐπειδὰν 

δ᾽ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες ἀλλήλοις 

Ἰπα]οαν ). 1 ἐποιήσατο Α. || ἔτεινον χ. 7 ἔφη οἴῃ. οοαά. 
ταθύο γρ. ᾿ ἢν ἐγγὺς) ἔνεγγυς 2. ᾿ γένωνται χ, γένηται οθΐ. 
ἔτι πρόσω] ἐπὶ πρόσω νοὶ ἐπιπρόσω ΧΖ. 11 ἀλλὰ δῆλον οὐ 

ὁ κῦρος οἴῃ. χ, ἀλλὰ... κῦρος οἵ. Υ͂. [[ γένωνται ΦΥ͂, γένηται 
οοὐ. 18 στραφέντες] στραφεῖεν ΟΛΗ͂Υ͂, στραφήσονται Ἐ. 
14 [ἅμα πάντοϑεν) Θρο. ᾿ προσίασιν... πάντοϑεν οἵὰ χεΥ. ἢ 
προσίασιν οοἀ. Μρά. δῦ, 19, προίασιν γ. 16 γε οἵα. χ. 17 κα- 
κῆι Β΄ ᾿ εἴ οτὰ. ἃ. 30 περίειμι γρ. 392 καὶ ἐπὲβοκέψομαι γ. ἢ 
ἐπὰν 

ᾧ 
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γιγνώμεϑα, παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσϑε. ἡνίκι 
δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσϑήσεσϑ' 

μὲν, οὐ γὰρ οἶμαι ὀλίγος ϑόρυβος ἔσται, δρμήσετα 
δὲ τηνικαῦτα ᾿Αβραδάτας ἤδη σὺν τοῖς ὅὥρμασιν εἰ 
τοὺς ἐναντίους" οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται" ὑμᾶς ὃ 

χρὴ ἕπεσϑαν ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων 

οὕτω γὰρ μάλιστα τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπι 

πεσούμεϑα. παρέσομαι δὲ κἀγὼ ἧ ἂν δύνωμαι τάχι 

ὅτα διώκων τοὺς ἄνδρας. ἣν οἱ ϑεοὶ ϑέλωσι. ' 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ ξύνϑημα παρεγγυήσας Ζεὺς δωτὴ, 

καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων κα 

τῶν ϑωραχοφόρων διαπορευόμενος ὁπότε προσβλέψει, 

τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι. τότε μὲν εἶπεν ἄν, Ὦ 

ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑμῶν τὰ πρόσωπα ϑεάδασϑαι. τοτ 

δ᾽ αὖ ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, ἦρα ἐννοεῖτε, ἄνδρες, ὅτ 

ὁ νῦν ἀγών ἐστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμερον νίκης 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πρόσϑεν ἣν νενικήκατε καὶ περ 

πάσης εὐδαιμονίας: ἐν ἄλλοις δ’ ἂν παριὼν εἶπεν 

Ὦ, ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδέν ποτε ἔτι ϑεοὺς αἴτια 
τέον ἔσται" παραδεδώκασι γὰρ ἡμῖν πολλά τὲ κα 
ἀγαϑὰ κτήσασϑαι. ἀλλ᾽ ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενώμεϑο 

κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ τοιάδε, Ὦ, ἄνδρες, εἷς τίνα ποι 

1 γενώμεϑα χ. ᾿ παιῶνα ΔΉ. ἐξάρχω χα. ̓  ἐπείγεσϑε] ἐφ 
ἔπεσϑεγσ. 3 αἰσϑήσεσϑαι Ἐ᾽: ὃ οὐ γὰρ ο μαι] οὐκ οἴομο 
ΠΝ} ὁρμήσεται] εὑρήσετε ΧΑΈΕΥ. 4 τηνικαῦτα] ἡνίκα αὐτὸ 
χΧΩΥ. ὅ εὑρήσετε Ἐ᾿. τῶν πολεμίων τεταραγμένων Σ 
- συνϑήματα Υ. | ξεῦ γ.  σῶτερ Ὁ. 19 τότε] τὸ Ε΄. 14 ἡμῶ 

[ τοτὲ... 16 περὶ οἱ. Ἐ. 15 ἄλλοις ἂν] ἄλλοισιν ΧΞ 
Ἔ καὶ οτι. 2. [} ἐνικήσατε Υ. 18 δ᾽ ἂν] δὲ ΧΩΥ͂. || παριὼ 

. Πυρ, προσιὼν ΧΩΥ͂, αὖ προιὼν Υ. 19 οὐδέν ποτε] οὐδέποτε Ὁ 
οὐδέν ἢ. || ἔτι αῃΐο ἔσται ἔσϑηβρ. γυ. 20 καὶ μεγάλα ἄγαν ΥΡ 
91 ὦ ἄνδρες φοαά., οοττ. Π]πά. 20 ὦ ἄνδρες οτα. Ε', [] ποῖ 
ἂν] βλε: ΧΖ. 
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ἂν καλλίονα ἔρανον ἀλλήλους παρακαλέδαιμεν ἢ εἰς 

τόνδε; νῦν γὰρ ἔξεστιν ἀγαϑοῖς ἀνδράσι γενομένοις 

πολλὰ χἀγαϑὰ ἀλλήλοις εἰδενεγκεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ 

χὖ, ᾿Επίστασϑε μέν, οἶμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἦϑλα 
πρόκειται τοῖς νικῶσι μὲν διώκειν. παίειν, κατακαί- 

νειν, ἀγαϑὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν, ἐλευϑέροις εἶναι, 

ἄρχειν τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὅτι τἀναντία τούτων. 

ὕστις οὖν ἑαυτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μαχέσϑω" ἐγὼ γὰρ 
χαχὺὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἷναι προσήσομαι. 

ὑπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρόσϑεν συμ- 
μαχεσαμένων, εἶπεν ἄν, Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες. τί 
δεῖ λέγειν; ἐπίστασϑε γὰρ οἵαν τε οἱ ἁγαϑοὶ ἐν ταῖς 

μάχαις ἡμέραν ἄγουσι καὶ οἵαν οἱ κακοί. 

Ἂς δὲ παριὼν κατὰ ᾿βραδάταν ἐγένετο. ἔστη καὶ 

ὁ ᾿Αβραδάτας παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσ- 
ἤλϑεν αὐτῷ προσέδραμον δὲ καὶ ἄλλοι τῶν πλησίον 

τεταγμένων καὶ πεζῶν καὶ ἁρματηλατῶν. ὃ δ᾽ αὖ 
Κῦρος ἐν τοῖς παραγεγενημένοις ἔλεξεν, Ὁ μὲν ϑεός, 

ὦ ᾿Αβραδάτα, ὥσπερ σὺ ἠξίους, συνηξίωσέ δε καὶ τοὺς 
σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἷναι τῶν συμμάχων σὺ δὲ 
τοῦτο μέμνησο, ὅταν δέῃ σε ἤδη ἀγωνίξεσϑαι., ὅτι 

Πέρσαι οἵ τε ϑεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται καὶ οἱ ἑψό- 

μενον ὑμῖν καὶ οὐκ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγωνί- 

4 ἐπίστασϑαι Ε΄. 1 ὦ ἄνδρες οἶμαι χ. ὃ παίειν οἴ. ΦἷΥ, 
καὶ χ 6 καάλ᾽ γ. ᾿ ἐλευϑέρους ἘΠ. 8 ἑαυτὸν χ, αὐτὸν 
ΛΔΉΡτ, αὑτὸν Υ ΥγΗ 607. 9 οὐδὲν κακὸν γ. ᾿ ἑκὼν οἵη. Ἐ' 
προσήσομαι Αἰαϊπδ, προισομαιν Ἐ' (56 ὁ ἴῃ γ88., ϑοοθηῦῃβ ΘΙΆΒΊ8)), 
προήσομαι οοὐ. 10 πρόσϑε Ε΄. ᾿ συμμεμαχουμένων Ε Ε, συμμε- 
μαχεσμένων 4 14 ἐσιὼν σ. ᾿ καϑ'᾽ ἁβραδάτην Ἐ᾿ |[ καὶ! μὲν 
χν. 1 προσῆλθε δ᾽ αὐτῷ χην. 10 καὶ οἱ ἄλλοι γ. 18 ρΡοεὶ 
ἔλεξεν δἀα. τοιάδε γΕῈ. 19 ἠξίωσέν Ε΄. σε οτῃ. χῦ. 393 ϑεα- 
σάμενοι ΧΕΙ. || ἔσονται] ἕπονται Ε. 38 καὶ οπι. Ε', Π ἐάσονται χ. 
Βς ἴῃ γ88. Η. || ἡμᾶς 2. 
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ξεσϑαι. καὶ ὃ ᾿Αβραδάτας εἶπεν, ᾿4λλὰ τὰ μὲν καϑ' 

ἡμᾶς ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Κῦρε, καλῶς ἔχειν. ἀλλὰ τὰ 

πλάγια λυπεῖ με, ὅτι τὰ μὲν τῶν πολεμίων κέρατα 

ἰσχυρὰ ὁρῶ ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ 

στρατιᾷ ἡμέτερον δ᾽ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέτακται 

ἢ ἅρματα ὥστ᾽ ἔγωγ᾽, ἔφη, εἰ μὴ ἔλαχον τήνδε τὴν 

τάξιν, ἠσχυνόμην ἂν ἐνθάδε ὥν᾽ οὕτω πολύ μοι δὸο- 

κῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ 
εἰ τὰ παρὰ δοὶ καλῶς ἔχει, ϑάρρει ὑπὲρ ἐκείνων᾽ ἐγὼ 
γάρ ὅοι σὺν ϑεοῖς ἔρημα τῶν πολεμίων τὰ πλάγια 

ταῦτα ἀποδείξω. καὶ σὺ μὴ πρότερον ἔμβαλλε τοῖς 

ἐναντίοις, διαμαρτύρομαι. πρὶν ἂν φεύγοντας τούτους 

οὺς νῦν φοβῇ ϑεάσῃ᾽ τοιαῦτα δ᾽ ἐμεγαληγόρει. μελ- 

λούδης τῆς μάχης γίγνεσϑαι' ἄλλως δ᾽ οὐ μάλα με- 

γαλήγορος ἦν᾽ Ὅταν μέντοι τούτους ἴδῃς φεύγοντας, 

ἐμέ τε ἤδη παρεῖναι νόμιξε καὶ ὅρμα εἰς τοὺς ἄν- 
δρας᾽ καὶ σὺ γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις κακίστοις 

ἂν χρήδαιο, τοῖς δὲ μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. ἀλλ᾽ ἕως 
ἔτι ὅοι δχολή, ὦ ᾿Αβραδάτα, πάντῃ παρελάσας παρὰ 

τὰ σαυτοῦ ἅρματα παραχάλει τοὺς σὺν σοὶ εἷς τὴν 

ἐμβολήν, τῷ μὲν προσώπῳ παραϑαρρύνων, ταῖς δ᾽ 
ἐλπίσιν ἐπικουφίξων. ὅπως δὲ κράτιστοι φανεῖσϑε 
τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι. φιλονιχίαν αὐτοῖς ἔμβαλλε" καὶ 

1 μὲν οτη. Υ. 9. μὲν πλάγια τῶν χα. κέρατα ΟΠ. Υ. 
6 ἐγὼ χ. [[| τήνδε τὴν] αὐτὴν 6. 8 ἀσφαλεστέρῳ ἘϊΟΒδΓαΒ. 
10 τὰ δηΐθ τῶν πολεμίων ἰγχῶη8ρ. Ε΄. 12 πολεμίοις διαμαρτύ- 
ρομαι γᾷ, αἰγυπτίοις ὡς ἐναντίοις μαρτύρομαι ,ὟΧ“ (Βρα ὡς ἱπ 
τῶβ. Η), οοττ. Ὠ:1πᾶ. 15 γοβὺ μέντοι δα. ἔφη Ε΄. [ τούτους 
ἴδῃς Ὁ, τούτους οἵα Χ. 16 εἰς] πρὸς Ἐ΄. 17 καὶ γὰρ σὺ 
μὲν τοῖς ἐναντίοις χ. 19 ἐστί σοι α. πάντῃ 6ρ0, πάντας σ΄. ἢ 
παρακαλέσας σ. 22. δὲ οτη. χ. [[ φανεῖσϑε Εα, φανῆσϑε οϑθύ. 
(ῆ ἴῃ τῶϑ. ἢ). 
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γάρ, εὖ ἴσϑι, ἢν τάδε εὖ γένηται, πάντες ἐροῦσι τὸ 
λοιπὸν μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆς. ὃ μὲν δὴ 
᾿Αβραδάτας ἀναβὰς παρήλαυνε καὶ ταῦτ᾽ ἐποίει. 

Ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος παριὼν ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐω- 
νόμῳ, ἔνϑα ὁ Ὑστάσπας τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἦν τῶν 
Περσῶν ἱππέων, ὀνομάσας αὐτὸν εἶπεν, Ἶ, ᾿ Ὑστάσπα, 

νῦν ὁρᾷς ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας᾽ νῦν γὰρ ἢν φϑά- 

σωμὲν τοὺς πολεμίους χατακανόντες. οὐδεὶς ἡμῶν 

ἀποθανεῖται. καὶ ὃ ᾿ Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν. ᾽4λ- 
λὰ περὶ μὲν τῶν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν μελήσει. τοὺς δ᾽ 

ἐκ πλαγίου σὺ ἄλλοις πρόσταξον, ὅπως μηδ᾽ οὗτοι σχο- 
λάξωσι. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽ ἐπί γε τούτους ἐγὼ 
αὐτὸς παρέρχομαι᾽ ἀλλ, ὦ “Ὑστάσπα, τόδε μέμνησο, 

ὅτῳ ἂν ἡμῶν ὃ ϑεὸς νίκην διδῷ, ἤν τί που μένῃ πο- 

λέμιον. πρὸς τὸ μαχόμενον ἀεὶ συμβάλλωμεν. ταῦτ᾽ 

εἰπὼν προήει. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ πλευρὸν παριὼν ἐγέ- 
νέτο καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἁρμάτων, πρὸς 

τοῦτον ἔλεξεν, ᾿Εγὼ δὲ ἔρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων 

ἀλλ᾽ ὁπόταν αἴσϑησϑε ἡμᾶς ἐπιτιϑεμένους κατ᾽ ἄκρον, 

τότε χαὶ ὑμεῖς πειρᾶσϑε ἅμα διὰ τῶν πολεμίων ἐλαύ- 

ψειν᾿ πολὺ γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσϑε ἔξω γενόμενοι 
ἢ ἔνδον ἀπολαμβανόμενοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παριὼν ἐγέ- 
ψετὸ ὕπισϑεν τῶν ἁρμαμαξῶν. ᾿Αρταγέρσαν μὲν καὶ 

Φαρνοῦχον ἐκέλευσεν ἔχοντας τήν τε τῶν πεξῶν χι- 

1 εὖ οἵη. Ὦ. ᾿ τὸ λοιπὸν] πολλοὶ Ὁ. 4 ὡς οτῃ. ἃ. ᾿᾿ τὸ εὐώ- 
ψυμον Χ. ὃ ὁ οἵ. γ. 7 εἰ φϑάσομεν ΧΩΥ͂. 8 κατακοί- 
φοντες ΧΥ. 9 ἐπιγελάσας) ἔτι καλέσας Ε΄. 10 τοῖς δ᾽ Ε΄. 
11 σὺ ον. ΧΗΥ͂. 14 διδῷ γ, διαδῇ χ, διδοῖ ΘΗ, οἴῃ. ἃ 
διδοῖ νίκην ἃ. 1ὅ συμβάλωμεν Ἐ᾿ 160 προιὼν ἐγίγνετο Υ 
(προιὼν οὐΐδιη Ε). 18 δ᾽ ἐπέρχομαι χα. 19 ἡμᾶς οἴῃ. χ. 
ἐπιτεϑειμένους 06. 90 πειρᾶσϑαι ΕῬΤΙ. 34 ἐχέλευεν ἘΝ 
τε οἵη. ΧαΥ͂. ᾿ πεζῶν] περσῶν χΩΥ͂. 
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λιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων μένειν αὐτοῦ. ᾿Επειδὰν 

δ᾽, ἔφη, αἰσϑάνησϑε ἐμοῦ ἐπιτιϑεμένου τοῖς κατὰ τὸ 

δεξιὸν χέρας. τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καϑ' ὑμᾶς ἐπιχει- 

ρεῖτε᾽ μαχεῖσϑε δ᾽, ἔφη, πρὸς κέρας, ἧπερ ἀσϑενέ. 
όστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα [δ᾽] ἔχοντες, ὥσπερ 

ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς δρᾶτε, τῶν 

πολεμίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι πάντως δὲ πρόετε πρὸς 

αὐτοὺς τὴν τῶν καμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι καὶ 
πρὶν μαάχεσϑαι γελοίους τοὺς πολεμίους ϑεάδσεσϑε.. 

Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δε- 

ξιὸν παρήει᾽ ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτεροι 

εἶναι τῶν πολεμίων τὴν φάλαγγα σὺν ἣ αὐτὸς ἐπο- 

οδύετο ἢ τὰ ἀνατεινόμενα κέρατα, ἦρε τοῖς κέρασι 

σημεῖον μηκέτι ἄνω πορεύεσϑαι, ἀλλ αὐτοῦ ἐν χώρο 
5 στραφῆναι. ὡς δ᾽ ἔστησαν ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύροι 

στράτευμα δρῶντες, ἐδήμηνεν αὐτοῖς πορεύεσϑαι πρὸς 
τοὺς πολεμίους. καὶ οὕτω δὴ προσήεσαν τρεῖς φά- 
λαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα, ἡ μὲν μία κατὰ 
πρόσωπον, τὼ δὲ δύο, ἣ μὲν κατὰ τὸ δεξιόν, ἣ δὲ 

κατὰ τὸ εὐώνυμον ὥστε πολὺν φόβον παρεῖναι πάσ 

τῇ Κύρου στρατιᾷ. ὥσπερ γὰρ μικρὸν πλινϑίον ἔϊ 

μεγάλῳ τεϑέν, οὕτω καὶ τὸ Κύρου στράτευμα πάν. 

τοϑεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ 

ὁπλίταις καὶ πελτοφόροις καὶ τοξόταις καὶ ἅρμασ 

4 ἧπερ Οαβία!ϊο, ὥσπερ οοἀά. [| ἀσϑενέστατον 1), ἀστενέστεροτ 
οθῦ. ὅ [δ Πῖπα., φάλαγγας ἔχοντες  π (καὶ Α φτδθύθγθξ 
84 α.). 6 ἰσχυρότεροι Ἐ'. ἂν εἴητε σ. 11 παρείη ΕΡΙ 
18 ἢ τὰ ἀνατεινόμενα] ἐπανατεινόμενα τὰ ΧὩ. 14 ἄνωϑε! 

[8 τὸ] τῷ Υ͂. 19 τὼ] τὰ 2. 90 πολὺν] τὸ λοιπὸν χε 
21 στρατεία ΑῊἮΝ. 24 γοεὺ ἅρμασι 8αα. καὶ Ζ. 
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πλὴν ἐξόπισϑεν. ὅμως δὲ ὡς ὁ Κῦρος ἰἐπεὶ] παρήγ- 
γειλεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντιπρόσωποι τοῖς πολε- 

μίοις᾽ χαὶ ἦν μὲν πολλὴ πάντοϑεν σιγὴ ὑπὸ τοῦ 

τὸ μέλλον ὀχνεῖν᾽ ἡνίχα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς. 
οἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὃ στρατός 

μετὰ δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυαλίᾳ τε ἅμα ἐπηλάλαξαν καὶ 
ἐξανίσταται ὃ Κῦρος, καὶ εὐθὺς μὲν μετὰ τῶν ἱππέων 

λαβὼν πλαγίους τοὺς πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν 

ταχίστην συνεμείγνυεν᾽ οἱ δὲ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι 

ταχὺ ἐφείποντο, καὶ περιεπτύσδσοντο ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, 

ὥστε πολὺ ἐπλεονέχτει φάλαγγι γὰρ κατὰ κέρας 

προσέβαλεν. ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ ἐγένετο τοῖς 
πολεμίοις. 

ὼς δὲ ἤσϑετο ᾿Αρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦρον, 

ἐπιτίϑεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα. προεὶς τὰς 

καμήλους ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. οἱ δὲ ἵπποι αὐ- 
τὰς ἐκ πάνυ πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

ἔκφρονες γιγνόμενοι ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἵ δ᾽ 
ἐνέπιπτον εἰλλήλοις. τοιαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι 
ὑπὸ καμήλων. ὁ δὲ ᾿ἀρταγέρσης συντεταγμένους ἔχων 
τοὺς δ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ταραττομένοις ἐπέκειτο᾽ καὶ τὰ ἅρ- 

1 ὡς (ὲ ἐπεὶ ἃ.61.) Ηρ", καὶ οοαα. ῶ, ἐξέστησαν Ο, ἐξεστρά- 
παν Εν || ἀντιπρόσωπον “40, ἐπίπροσϑεν (τῶν πολεμίων) ΕΒ. 

πάντοϑεν χ, πανταχόϑεν οὐ, 4 καιρὸς ἤδη εἶναι γΥ. ὅ παι- 
ὥνα 1. Ὁ τοῦτο] τούτῳ Υ͂. Ι τῷ οτὴ. Υα. ! ἅμα τε Ε. ἐξ- 
ηλάλαξαν χ. ᾿᾿ὶ καὶ ἐξανίσταται] ἵσταται Υ. ἦ μὲν μετὰ] μετὰ 
ΧΥ ΘΗ οοΥ., μὲν τὰ ΔΉρτ. 8. λαϑὼν ΧΑΗΥ. 10 περι- 
ἐπτυσσον (-πυσον ΕἾ γ. 11 ἐπλεονέχτουν Εσσ. 19 προσ- 
ἔβαλεν χ, προσέβαλλον γρ, προσέβαλλεν «Υρευ. 14 δὲ οτι. Κ΄ 
ὁ ,ἀρταγέρσας Ἐ᾿ || ἔργῳ] ἴσῳ ΧΑΉΨΥ͂Ρ. 16 ἅπερ Ε. 11 αὐ- 
τὰς... 19 ἵπποι οἴη. χ. 17 ὅτι ὁ ἵππος φεύγει τὴν κάμηλον 
ἴῃ τπᾶτρ.. Ἰα 18 ἐξήλοντο ἃ. 19 ἔπιπτον ἐπ᾽ ἀλλήλοις Ἐ᾿ ἢ 
οἱ ἵπποι ΔΑ Ὁ. 21 μετ᾽ αὐτοῦ Τὶ, μεϑ᾽ ἑαυτῶν Υ͂. 
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ματὰ δὲ κατὰ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐν 

ἔβαλλε. καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἄρματα φεύγοντες ὑπὸ τῶ; 
κατὰ κέρας ἑπομένων ἀπέϑνησχον, πολλοὶ δὲ τούτου 
φεύγοντες ὑπὸ τῶν ἁρμάτων (ἀνδηλίσκοντο. 

Καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν. αλλ᾽ ἀνα 

βοήσας, ἄνδρες φίλοι, ἕπεσϑε, ἐνίει οὐδὲν φειδόμενο 

τῶν ἵππων, ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ 

συνεξώρμησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τ’ 

μὲν ἅρματα ἔφευγεν αὐτοὺς εὐθύς, τὰ μὲν καὶ ἀνὰ 

λαβόντα τοὺς παραιβάτας. τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. 

δὲ ᾿βραδάτας ἀντικρὺ διάττων εἷς τὴν τῶν Αἰγυπ 

τίων φάλαγγα ἐμβάλλει᾽ συνεισέβαλον δὲ αὐτῷ κα 

οἱ ἐγγύτατα τεταγμένοι. πολλαχοῦ μὲν οὖν καὶ ἄλ 

λοϑι δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν ἰσχυροτέρα φάλαγξ ἢ ὅτα 

ἐκ φίλων συμμάχων ἡϑροισμένη ἧ, καὶ ἐν τούτῳ ὃ 

ἐδήλωσεν. οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμοτρά 
πεζον συνεισέβαλον. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδο 
ὑπομένοντας πολλῷ στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλι 

ναν κατὰ τὰ φεύγοντα ἅρματα καὶ τούτοις ἐφείπον 
το. οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αβραδάταν ἧ μὲν ἐνέβαλλον, ἅτε ο᾽ 
ὀνναμενανν διαχάδασϑαι τῶν Αἰγυπτίων διὰ τὸ με 

1 ροβὺ δὲ δα. τάτε γ. ἐνέβαλε Υ Ζοηῃ. 2 ὑπὸ τῶν... 
4 φεύγοντες ΟΙΏ. ΑΗ. ὃ χέρας... 4 ὑπὸ τῶν οτὰι. Υ͂, ΡοΒ 
ὑπὸ δα. τῶν ἁρμάτων οὔ οἵη. τῶν κατὰ... 4 ἁρμάτων 6 
4 «ἀν Σ»ηλίσκοντο 600, ἡλίσκοντο οοὐἀἃ. ὅ ὁ οι. ΗΘ Ζοῃ. 
ἀλλὰ βοήσας Ζ. ύ Ῥοβὲ ἔπεσϑε δ. μοι α. [ ἐνίει) οταὰ. ( 
ἰσχυρῶς Ὁ 9 «ἐναντία; ἅρματα Ἠοτνοτάθῃ. ᾿ καὶ ΟΠ. Σ 
10 παραβάτας ΧΕ, 1 διάττων Εἰ, δι’ αὐτῶν οϑύ. ! αἰγυπτίων 
πολεμίων Χ. 12 Ροβῦ ἐμβάλλει ᾿αἀά. τὴν τῶν αἰγυπτίων πὶ 
συνέβαλλον ΒΕ, 18 οὖν οχ. αΘ. 14 ἔνεστιν ΧΑΗΥ͂. 1 συμ 
μάχων ἠϑροισμένων ΑΥ͂, ἡϑροισμένων συμμάχων χ. 1 τε οἵη. Υ 
17 οὐ συνεισέβαλλον (συνεισέβαλλον οὐΐδτῃ Υ α). 20 ἡ] οἱ α 
ἐνέβαλον Υ. 2] διαχάσασϑαν ΑΥ (Βρα ἴῃ Ε' Ἰδοῦπα οὐ ΤαΒΌΤΙ 
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νειν τοὺς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν αὐτῶν, τοὺς μὲν ὀρϑοὺς 

τῇ ῥύμῃ τῇ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον, τοὺς δὲ 

πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα καὶ ἵπποις 

καὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, πάντα 

βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ ἀδιη- 

γήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμά- 

τῶν ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὃ ᾿Αβραδάτας 

καὶ ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλόντων. καὶ οὗτοι μὲν ἐν- 
ταῦϑα ἄνδρες ἀγαϑοὶ γενόμενοι κατεκόπησαν καὶ ἀπ- 

ἔϑανον᾽ οἱ δὲ Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ἧ μὲν ὁ ᾿άβρα- 

δάτας ἐνέβαλε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ ἐπεισπεσόντος 

τεταραγμένους ἐφόνευον, ἧ δὲ ἀπαϑεῖς ἐγένοντο οἱ 
Αἱγύπτιοι, πολλοὶ δ᾽ οὗτοι ἦσαν, ἐχώρουν ἐναντίοι 
τοῖς Πέρσαις. 

Ἔνϑα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν 
καὶ μαχαιρῶν᾽ ἐπλεονέχτουν μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι καὶ 

πλήϑει καὶ τοῖς ὅπλοις. τά τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ 

καὶ μαχρὰ ἔτι καὶ νῦν ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ 
μᾶλλον τῶν ϑωράκων καὶ τῶν γέρρων καὶ στεγά- 

ζουσι τὰ σώματα καὶ πρὸς τὸ ὠϑεῖσϑαι συνεργάξζονται 

πρὸς τοῖς ὥμοις οὖσαι. συγκλείσαντες οὖν τὰς ἀσπί- 

δας ἐχώρουν χαὶ ἐώϑουν. οἱ δὲ Πέρσαι οὐκ ἐδύναν- 

το ἀντέχειν, ἅτε ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέρρα ἔχον- 

ἰηῦοι αἰΐθσαιη ἃ οὖ σὴ), διωρί(-ἡ- Εὐσαι χ, διαχωρῆσαι ΟΗΨ. 
1 αὐτῷ 5. ἢ Ῥοβύ. τῇ οπι. 2 Ζοῃ. ᾿ ἱππέων χα. ᾿ παίοντες) 
φεύγοντας Χ. ᾿ ἀνετρέποντο 2. 8 ἵππους καὶ τροχούς οοαα., 
ΘΟΟΥΤ. ΟΔΠΙΘΥΔΤΊΠ8. δ᾽ συνεισβαλλόντων ΟἿ. 10 συνεπισπώ- 
μενοι ΧΟἩ. 1Π συνεισπεσόντες ΧΩΥ͂. 19 τεταγμένους ΟΟῊΗ, 
Ομ. Εἰ. | ἀπειϑεῖς Ε', 18 ἐναντίον Ν Ἢ ὅομ. 17 ἰσχυρά τε 
χαὶ μαχρὰ ἃ γ. 198 στέγουσιν Ε. 90 καὶ οι. α. 29 ἐω- 
ϑοῦντο Ἐ᾿ 28 ἄκραις γρ, ἴσαις ὅπ, ἴσαις ἄκραις Χ. 

10 
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τες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχάξοντο παίοντες καὶ παιόμενοι, 

ἕως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦϑα 

ἦλθον, ἐπαίοντο αὖϑις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύρ- 
γων᾿ καὶ οἱ ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς 

τοξότας οὔτε τοὺς ἀκοντιστάς, ἀλλ᾽ ἀνατεταμένοι τὰς 

μαχαίρας ἠνάγκαξον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. ἦν 

δὲ πολὺς μὲν ἀνδρῶν φόνος, πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων 
καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀνα- 

καλούντων ἀλλήλους, τῶν δὲ παρακελευομένων, τῶν 

δὲ ϑεοὺς ἐπικαλουμένων. 

Ἔν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καϑ' αὑτὸν παρα- 

γίγνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας 

ἐωδμένους, ἤλγηδσέ τε καὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν ϑᾶτ- 

τον δχοίη τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσϑεν προ- 

όδου ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισϑεν περιελάδσειεν αὐτῶν, παραγ- 

γείλας ἔἕπεσϑαι τοῖς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ περιήλαυνεν εἰς τὸ 

ὄπισϑεν᾽ καὶ εἰσπεσόντες παίουσιν ἀποροῦντας καὶ 

πολλοὺς κατακαίνουσιν. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ὡς ἤσϑοντο. 

ἐβόων τε ὅτι ὄπισϑεν οἱ πολέμιοι καὶ ἐστρέφοντο 

ἐν ταῖς πληγαῖς. καὶ ἐνταῦϑα δὴ φύρδην ἐμάχοντο 
καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύυ- 

ρου ἵππῳ καὶ πατούμενος παίει εἷς τὴν γαστέρα 

τῇ μαχαίρᾳ τὸν ἵππον αὐτοῦ᾽ ὁ δὲ ἵππος πληγεὶς σφα- 

1 ἀνεχάζοντο)] ἠναγκάζοντο χα 9 ἀλλήλους... παρακελευ- 
ομένων οἵη. α. ᾿ ἀλλήλων Η. ᾿ παρακαλουμένων ΧΗ. 1Π ἑαυ- 
τὸν Υ. 19 τοὺς οτη. Χ. 14 σχοίη] ἔχοι ἢ 4. ᾿ προόδου Ἐ' 
προσόδου οοὐ. 1 εἰ οπι. οοαα., δα. ῬὨΙ)ΘΙΡΒ 8. [ περιελάσει 
6. 1 ροϑὺ παραγγείλας δα. οὖν γ. 16 ἔπεσϑε ΑἮΗ. ᾿᾿ ἑαυτοῦ 

ΧΟ), αὐ(αὐ)τοῦ οοὐ. παρήλαυνεν Ζοῃ. 17 ἀποροῦντας 650, 
ἀφορῶντας οοαα., «οὐκ» ἀφορῶντας “ποῦ Ἰοοκίπρ δὖῦ ὕπθιῃ -Ξ 
ΦΥΘΙΒΟΒ᾽ ΒΙΟΠΘΥαΒ. 18 κατακλίνουσιν Ἐ. 19 ὅτι οτη. ἃ. 
90 ἐν] οἱ ἐν γ. 22 ἱππικῷ χανδ. 
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δάξων ἀποσείεται τὸν Κῦρον. ἔνϑα δὴ ἔγνω ἄν τις 38 
ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσϑαι ἄρχοντα ὑπὸ τῶν περὶ 
αὐτόν. εὐϑὺς γὰρ ἀνεβόησάν τὲ πάντες καὶ προσπε- 

σόντες ἐμάχοντο, ἐώϑουν, ἐωϑοῦντο, ἔπαιον, ἐπαίοντο. 

καταπηδήσας δέ τις τῶν τοῖ Κύρου ὑπηρετῶν ἀνα- ΕἸ 

βάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἵππον. ὡς δ᾽ ἀνέβη 39 
ὁ Κῦρος, κατεῖδε πάντοϑεν ἤδη παιομένους τοὺς 

Αἰγυπτίους καὶ γὰρ ᾿ Ὑστάσπας ἤδη παρῆν σὺν τοῖς 
Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τούτους ἐμ- 

βάλλειν μὲν οὐκέτι εἴα εἷς τὴν φάλαγγα τῶν Αἰγυπ- 

τίων, ἔξωϑεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐκέλευσεν. 

ὡς δ᾽ ἐγένετο περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανὰς, 

ἔδοξεν αὐτῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ καὶ 

κατασχέψασϑαι εἴ πῃ καὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πο- 

λεμίων καὶ μάχοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη. κατεῖδε μεστὸν 

τὸ πεδίον ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων, φευγόντων, 

διωκόντων, κρατούντων, κρατουμένων μένον δ᾽ οὐ- 

δαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπ- 

τίων {στῖφος οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, κύκλον 
ποιησάμενοι, ὥστε ὁρᾶσϑαι πάντοϑεν τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς 

περὶ αὐτὸν] ἀρχομένων χ. ὃ ἀνεβόησάν τε] ἀναβοήσαν- 
τες Χ. 4 ἐώϑουν οτη. ὕ2᾿. ᾿ ἐωθοῦντο οἵη. χ. [ἀπὸ τοῦ 
ἵππου] 66ο, 5. γ. Υ͂. |} κως μη χ. 7 ἤδη οτι. ΚΕ. 9 μὲν 
ἐμβάλλειν χ, μὲν ἐμβαλεῖν “4 11 ἐκέλευσεν ΧΑ, ἐκέλευεν 
οοὺ. 12 παρελαύνων χαΐ Ζοῃ. ||] παρὰ] περὶ ΟΕ, ἐπὶ Ὁ. 14 εἴ 
τι πῃ Ε΄ || ἄλλοι Ε΄, ἄλλῃ Ὁ. Ι τι οτὴ. Εἰ, Π μένει χ, μένοιεν Ε' 
(μάχοιντο δ ν μένον δ᾽] τῶν μὲν πολεμίων φευγόντων, τῶν 
δ᾽ αὐτοῦ κρατούντων, κρατουμένων δέγ, τῶν μ. πολ. φευγ., τῶν 
δὲ αὑτοῦ κρατούντων νυ. 19 «στῖφος» Θρὸ οἵ, 8, 8. 90 πάν- 
τοϑεν ροβὺ ὁρᾶσϑαι ἔτᾶμπβρ. Μαυτοίαβ οἵ. ἀπ. 1ΠΠ| 8, 8, πάντοϑεν 
κυκλοποιησάμενοι Υ20, πάντοϑεν κύκλῳ ποιησάμενοι Ε;, κύκλῳ 
πάντοϑεν ποιησάμενοι Ὀ, κύκλῳ πάντοσε ποιησάμενοι Ἐ᾿, ̓ χύκλον 
ποιησάμενοι Οδδίδ]1ο. 

ΧΘΏΟΡΆὮ. [πϑὲϊῖ. Ογτὶ. ἘΔ. ταδίοσ. 2 
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1 σωϑείητε α6]. Ηυρ, εἰ οὗ σωϑείητε α6]. Οοθοῦ. Πε τε ΕΝ 

“Ὅτι ἡμεῖς ὑμᾶς δρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ μά- ἢ 

338 118. 71. ΟΑΡ. 1. 

ἀσπίσιν ἐκάϑηντο᾽ καὶ ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπα- 
ὄχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. 

᾿4γασϑεὶς δὲ ὃ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτίρων ὅτι 

ἀγαϑοὶ ἄνδρες ὄντες ἀπώλλυντο, ἀνεχώριδε πάντας 

τοὺς περιμαχομένους καὶ μάχεσϑανι οὐδένα ἔτι εἴα. 

πέμπει δὲ πρὸς αὐτοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βού- 

λονται ἀπολέδϑανι πάντες ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων. 
αὐτοὺς ἢ σωϑῆναι ἄνδρες ἀγαϑοὶ δοκοῦντες εἶναι. οἵ 
δ᾽ ἀπεκρίναντο, Πῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σωϑείημεν ἄνδρες. 

ἀγαϑοί δοκοῦντες εἷναι; ὃ δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν, 

χεόσϑαι ἐϑέλοντας. ᾿4λλὰ τοὐντεῦϑεν, ἔφασαν οἱ 4]- 

γύπτιοι, τί καλὸν ἂν ποιοῦντες σωϑείημεν; καὶ ὃ 

Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν, [Εἰ τῶν τε συμμαχο-. 
μένων μηδένα προδόντες σωϑείητε] Τά τε ὅπλα παρα-. 
δόντες φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶ-᾿ 

σαι. ἐξὸν ἀπολέσαι. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἣν 

δὲ γενώμεϑά τοι φίλοι. τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσϑαι;; 
ἀπεκρίνατο ὃ Κῦρος Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. ἐπ-, 
ηρώτων πάλιν οἱ Αἰγύπτιοι Τίνα εὐεθ ἘΟΘοΣ πρὸς ἢ 

τοῦτο εἶπεν ᾿ Κῦρος, Μισϑὸν μὸν ὑμῖν δοίην ἂν 

8 δὲ καὶ ὁ ΕΒ. 4 ὄντες ἄνδρες ἘΝ, ὄντες οι. 6. ἀπώ-, 
λοντο Χ, ἀπόλοιντο 1), υ ἴῃ ταϑ. Εἰ, [} ἀνεχώρησε οοαα. ( πάν- 
τας Υ. Ϊ ὑπὲρ] ὑπὸ ΥΕΥ͂. 8 αὐτὸν ΑΗ οοΥ. |) οἵ δ᾽ ἀπονίσαν ΟΝ 
ΟΠ. “ὉὟ. 12 ϑέλοντας Υχπ. [| τοὐντεῦϑέν τοι Ἐ'. μὴ χη 
ὅ τι χζοῃ., ὅ τι καὶ “ὉἷΥ͂. 14 τοῦτο] αὐτοὺς Υ. 

χΖ. [| δηΐθ παραδόντες Δα. ἡμῖν χα“, μὴ . ἽἼ ἐξὸν] ἐξ ὧν Ἐ᾿ 
18 φίλον σοι Υ. 2] ὑμῖν μὲν χ, ὑμῖν Ὁ. [ἂν οἵα. χΩΥ͂. 
22 ἐλαμβάνετε οοἀά., οοΥτ. Οο Θύ. , 



ΠΕΡ ΠΣ ὉΑ͂Ρ; ἢ 3239 

παρ᾽ ἐμοὶ χώραν τε δώσω καὶ πόλεις καὶ γυναῖκας 

καὶ οἰκέτας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι τὸ μὲν 

ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήϑησαν" 

τούτῳ γὰρ μόνῳ γιγνώδκεσϑαι ἔφασαν τὰ δ᾽. ἄλλα 

ΉΗ 

συνομολογήσαντες ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον. καὶ οἱ 80 

Αἰγύπτιοί τε οἱ καταμείναντες τότε ἔτι καὶ νῦν βασι- 

λεῖ πιστοὶ διαμένουσι, Κῦρός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε, 
τὰς μὲν ἄνω. αἵ ἔτι καὶ νῦν πόλεις Αἰγυπτίων κα- 

λοῦνται. Δάρισαν δὲ καὶ Κυλλήνην περὶ Κύμην πλη- 

σίον ϑαλάττης, ἃς ἔτι καὶ νῦν οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔχουσι. 
ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ὁ Κῦρος ἤδη σκχοταῖος ἀν- 

χγαγὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Θυμβράροις. 

Ἐν δὲ τῇ μάχῃ τῶν μὲν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι 

εὐδοκίμησαν, τῶν δὲ σὺν Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν 

χράτιστον ἔδοξεν εἷναι" ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ 
ὅπλισις ἣν τότε Κῦρος τοῖς ἱππεῖσι κατεσκεύασεν. 

εὐδοχίμησε δὲ ἰσχυρῶς καὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα; 

ὥστε χαὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν διαμένει τὸ πολεμιστή- 

ρίον τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. αἱ μέντοι κάμηλοι ἐφόβουν 

μόνον τοὺς ἵππους, οὐ μέντοι κατέκαινόν γε οἱ ἐπ᾽ 

ὑτῶν ἱππέας, οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέϑνῃσκον ὑπὸ ἷπ- 
πέων" οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαξε. καὶ χρήσιμον μὲν 

4 συγγιγνώσκεσϑαι σ. 8 40 υϑαὰθ δὰ ἔχουσι ἀ6]. Τιἱπο0Κ68. 
ἡ Ῥοβὺ. καὶ οι. "'. Ὁ οἱ δὲ αἰγύπτιοι καταμείναντες Ἐ', 
τιστοὶ βασιλεῖ γΥ. 8. αἰγυπτίων πόλεις γ. 9 λάρισσαν οοἀᾶ. 
γδοίου Εἰ ᾿ δὲ Ζθαπο, τε οοαα. ᾿ κιλλίνην Ε΄. ᾿᾿ περὶ Θρο, παρά 
οαα, 10 καὶ νῦν ἔτι χ. 11 δὲ οἴχῃ. χ. ἰ ἀναγαγών" ἀντὶ 
οὔ ἀπαγαγών. Ξενοφῶν Ῥμούϊοβ Ὁ. 107, 17 6α. ΠριῦΖ., ϑδ14 88. 
ῷ ϑυμβάροις χ. 18 μὲν θ ., οἵα. οϑῦ. οἱ αἰγύπτιοι Ἐ. 
4 τότε περσὸν ἱππικὸν Ε' (τότε οἰΐαιη Ὦ). 15 ὥστε καὶ ἔτι Ἐ. 
Ὁ ὅπλισις] πόλις ΧΑΗ͂Υ. 930 μόνον] μὲν τῷ ὄντι γ. 91 ἱπ- 
τέας Θρο. ; 

ΦονΝ 

10 

40 

16 

47 

48 

30 



20 

840 ΒΟ ΘΑ ΤΙ 

ἐδόκει εἶναι" ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐϑέλει 
καλὸς κἀγαϑὺς κάμηλον ὥστ᾽ ἐποχεῖσϑαι, οὔτε μελε- 

τᾶν ὡς πολεμήσων ἀπὸ τούτων. οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι 

πάλιν τὸ ἑαυτῶν δχῆμα ἐν τοῖς σκευοφόροις διάγουσι. 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιηδσάμενοι 

καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ ἔδει, ἐκοιμήϑη- 

σαν. Κροῖδος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγε σὺν 
τῷ στρατεύματι" τὰ δ᾽ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο προ- 
σωτάτω ἐν τῇ νυκτὶ τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ ἕκαστος ἀπ- 
ἐχώρει. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, εὐϑὺς ἐπὶ Σάρδεις 

ἦγε Κῦρος. ὡς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρ- 
δεσι, τάς τε μηχανὰς ἀνίστη ὡς προσβαλῶν πρὸς τὸ 

τεῖχος καὶ κλίμακας παρεδκχευάξετο. ταῦτα δὲ ποιῶν 

κατὰ τὰ ἀποτομώτατα δοκοῦντα εἶναι τοῦ Σαρδια- 

νῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούδης νυχτὸς ἀναβιβάξει Χαλ- 

δαίους τε καὶ Πέρσας. ἡγήσατο δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρ- 
δης δοῦλος γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς 

φρουρῶν καὶ καταμεμαϑηκὼς κατάβασιν εἰς τὸν πο- 

ταμὸν χαὶ ἀνάβασιν τὴν αὐτήν. ὡς δ᾽ ἐγένετο τοῦ- 

το δῆλον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ ἔφευγον οἵ 
“υδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅποι ἐδύνατο ἕκαστος τῆς πό- 
λεῶς. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ εἰσήει εἷς τὴν πόλιν 
καὶ παρήγγειλεν ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κινεῖσϑαι. ὃ 

δὲ Κροῖσος κατακλειδσάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις Κῦρον 

1 οὔτε] οὕτω 10. 8 ὡς] ὥστε γ. ᾿ οὕτω δὲ ἀναβαλοῦσαι χ. 
4 αὐτῶν '΄. 6 φύλακας γ. ᾿Ι ἔδει] ἐδόκει Υ. 8 ὅποι Ὁ, 
ὅπῃ οϑοὐ. 9 ἐπ’ οἶκον ὅδδοῦ] ἐποικόνου Β. 10 ἐπεὶ δὲ δὴ 7, 
ἐπεὶ δὲ Εἰ. ᾿ σάρδις Ἐ. 11 πρὸς τῷ ... 12 πρὸς τὸ οπι. Ε, τ 
11 πρὸς τῷ τείχει οτη. (. 1ὅ ἐρύματα Ὁ. 17 γενόμενος Χ. 
18 καὶ οτῃ. Ζ. [ κατάβασίν τινα εἰς Ε. 19 τὴν δηΐο ἀνάβασιν 
864. Υχχ (868 Ἡ οοΥ... 91 ὅποι (4, ὅπῃ οϑἷ. ᾿ τῆς πόλεως 
θ1ι, τς; 

Ἦν. 



ΒΓ ΨΗ, ΑΔΑΡ. 941 

ἐβόα᾽ ὁ δὲ Κῦρος τοῦ μὲν Κροίσου φύλακας κατέλι- 
πεν, αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομένην ἄκραν 

ὡς εἶδε τοὺς μὲν Πέρσας φυλάττοντας τὴν ἄκραν, 
ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα, κατα- 
δεδραμήκχεσδαν γὰρ ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, 

εὐθὺς συνεχάλεσεν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς ἀπιέναι ἐκ τοῦ στρατεύματος ὡς τάχιστα. Οὐ 

γὰρ ἄν, ἔφη, ἀνασχοίμην πλεονεχτοῦντας ὁρῶν τοὺς 

ἀτακτοῦντας καὶ εὖ μέν, ἔφη, ἐπίστασϑε ὅτι παρ- 
εσχευαξζόμην ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς ἐμοὶ συστρατευσαμένους 
πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποιῆσαι: νῦν δ᾽, ἔφη, 

μὴ ϑαυμάξετε ἤν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐν- 

τύχῃ. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισάν τε καὶ 

ἱκέτευον παύσασϑαι ὀργιζόμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα 

ἀποδώσειν ἔφασαν. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν 
δέοιτο. ᾿4λλ᾽ εἴ με, ἔφη, βούλεσϑε παύσασϑαι ἀχ- 

ϑόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα ἐλάβετε τοῖς διαφυ- 
λάξασι τὴν ἄκραν. ἢν γὰρ αἴσϑωνται οἱ ἄλλοι στρα- 

τιῶται ὅτι πλεονεκτοῦσιν οἱ εὔτακτοι γενόμενοι, πάντα 

μοι καλῶς ἕξει. οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποίησαν 

ὡς ἐκέλευσεν ὃ Κῦρος" καὶ ἔλαβον οἱ πειϑόμενοι 

πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. ὁ δὲ Κῦρος χαταστρα- 

τοπεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ, ὕπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον 

εἷναι τῆς πόλεως, μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε 
χαὶ ἀριστοποιεῖσϑαι. 

1 κατέλειπεν ΟΡΘΉΗ τ. 4 χκαταδεδραμήκεσαν Υ α, κατ- 
εδραμήκεσαν [. ὅ ἁρπαξόμενοι χα. ᾿ τὰ οἵα. οοαά. ρτγαβθέθσε 
Ὦρ. ὁ αὐτῶν οἵη. ε. 7 ὡς οι. ΥΣΧΖ8. 10 συστρα- 
τευομένους ΧΩ. 1[Π᾿ΡὋγαλδαίους Ε. 19 κρείσσω ΔΉ ε. 118 τε 
ΟΤη. Υ. 14 πάντα ΟἹΗ. Υ͂. 18 ἄλλου ΚΕ. 38. τὸ ἐπιτη- 
δειότατον 206. 94 εἶναι οτη. ΥχΧΖ. Π!| ἐπὶ οἴω. 2. ᾿| παρήγ- 
γειλὲ καὶ] παρήγγειλεν χη. 

οι 

16 

ὃ 

τῷ σι 
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42 ΙΒ. ΠΑΡ 

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἀγαγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ 

τὸν Κροῖσον. ὃ δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, 
Χαῖρε, ἔφη, ὦ δέσποτα᾽ τοῦτο γὰρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν 
τὸ ἀπὸ τοῦδε δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προσαγορεύειν. 

ιτὖ Καὶ σύ [γε]. ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνϑρωποί γέ ἐσμεν 

11 

10 

1ὅ 

12 

20 

ἀμφότεροι. ἀτάρ, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἀρ᾽ ἄν τί μοι ϑε- 

λήσαις συμβουλεῦσαι; Βουλοίμην γ᾽ ἄν, ἔφη, ὦ 

Κῦρε, ἀγαϑόν τί σοι εὑρεῖν" τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγα- 
ϑὸν κἀμοὶ γενέσϑαι. ἄκουσον τοίνυν, ἔφη, ὦ Κροῖσε, 
ἐγὼ γὰρ δρῶν τοὺς στρατιώτας πολλὰ πεπονηκότας 

καὶ πολλὰ κεκινδυνευχότας καὶ νῦν νομίζοντες πόλιν 

ἔχειν τὴν πλουσιωτάτην ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ μετὰ Βαβυλῶνα, 

ἀξιῶ ὠφεληϑῆναιν τοὺς στρατιώτας. γιγνώσκω γάρ, 

ἔφη, ὅτι εἰ μή τινα καρπὸν λήψονται τῶν πόνων, οὐ 
δυνήσομαι αὐτοὺς πολὺν χρόνον πειϑομένους ἔχειν 

διαρπάσαι. μὲν οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλυν οὐ βού- 

λομαι τήν τε γὰρ πόλιν νομίξω ἂν διαφϑαρῆναι, ἔν 

τε ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ ὅτι οἱ πονηρότατοι πλεονεχτή- 
ὅαιεν ἄν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κροῖσος ἔλεξεν, ᾿4λλ: 

ἐμέ, ἔφη, ἔασον λέξαι πρὸς οὗς ἂν ἐγὼ Δυδῶν ἕλωμαι 

ὅτι διαπέπραγμαι παρὰ σοῦ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ 

ἐᾶσαι ἀφανισϑῆναι παῖδας καὶ γυναῖκας᾽ ὑπεσχόμην 

ς “- 1 ταῦτα. . 3. κροῖσον οἵη. ΧΥ. 1 αὑτῷ Εἰ, αὐτῷ οοὐ. ὃ ὦ. 
δέσποτα ἔφη χα. [[ καὶ οἵη. φΦὉἷΥ͂. 4 τὸ οἵη. γ. ᾿ σοὶ καὶ ἐμοὶ] 
μοι ΗΑ, σοὶ καὶ αΥ. ὅ [γε] 6ρο. [|[ἐπείπερ... θ. κροῖσε 
οἵα. 6. [|| Ῥοβὺ. γε οἵη. Χ. 6 ἐθελήσαις γὉΥ.  δηΐθ βου- 
λοίμην δα. καὶ γ. [] γ᾽ ομι. Υ. 9 καὶ ἐμοὶ Τ. 12 τῇ οτη. 
Ζοθ. 14 ὅτι οἵη. γΥ. [[ τῶν πόνων λήψονται γΥ. [0 αὐτοῖς Ἐ', 
αὐτοὺς Υ. ᾿ βούλομαι] δύναμαν Ἐς, ἴπ τηᾶγρ. γρ. βούλομαι. 
17 νομίξω] μείζω χ. ᾿ ἂν] ἅμα γ. διαρπαγῆναι «Υ. 18 δηΐθ 
ἁρπαγῇ 84α. τῇ χαῦ. | πλεονεκτήσειαν Υ. 19 ἂν οἵη. ΕἩ. 
90 ἕλωμαι Θσοὸ οὗ 8 28, ἐθέλω Κχπ Ζοη., ϑέλω γ. 921 ἐγὼ 
παρὰ Υ. 29. ὑπισχνοῦμαι Υ. 



ΤΙΒ. ὙΠ. ΟΑΡ τι. 848 

δέ σοι ἀντὶ τούτων ἦ μὴν παρ᾽ ἑχόντων “υδῶν 

ἔσεσϑαι πᾶν ὅ,τι καλὸν κἀγαϑόν ἐστιν ἐν Σάρδεσιν. 

ἣν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἷδ ὅτι ἥξει σοι πᾶν ὅ,τι 
ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν χτῆμα ἀνδρὶ καὶ γυναικί" καὶ 

ὅμως εἷς νέωτα πολλῶν χαὶ χαλῶν πάλιν δοι πλή- 

ρης ἡ πόλις ἔσται ἢν δὲ διαρπάσης, καὶ αἱ τέχναι 

ὅοι, ἃς πηγάς φασι εἶναι τῶν καλῶν, διεφϑαρμέναι 

ἔσονται. ἐξέσται δέ σοι ἰδόντι τὰ ἐλθόντα ἔτι καὶ 

περὶ τῆς ἁρπαγῆς βουλεύσασϑαι. πρῶτον δ᾽, ἔφη, 

ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς ϑησαυροὺς πέμπε καὶ παραλαμβανόν- 
τῶν οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν ἐμῶν φυλάκων. ταῦτα 

μὲν δὴ ἅπαντα οὕτω συνήνεσε ποιεῖν ὃ Κῦρος ὥσπερ 

ἔλεξεν ὁ Κροῖσος. 

Τάδε δέ μοι πάντως, ἔφη, ὦ Κροῖσε, λέξον πῶς 

ὅσοι ἀποβέβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου" σοὶ 
γὰρ δὴ λέγεται πάνυ γε τεϑεραπεῦσϑαι ὃ ᾿Δ4πόλλων 

καί ὅε πάντα ἐκείνῳ πειϑόμενον πράττειν. ἜἘβουλό- 

μην ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν᾽ νῦν δὲ πάντα 
τἀναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πράττων προσηνέχϑην τῷ 

᾿πόλλωνι. Πῶς δέ; ἔφη ὃ Κῦρος" δίδασκε᾽ πάνυ γὰρ 
παράδοξα λέγεις. Ὅτι πρῶτον μέν, ἔφη, ἀμελήσας 
ἐρωτᾶν τὸν ϑεόν, εἴ τι ἐδεόμην, ἀπεπειρώμην αὐτοῦ 

εἰ δύναιτο ἀληϑεύειν. τοῦτο δ᾽, ἔφη, μὴ ὅτι ϑεός. 

8 ἥξει σοι] ἥξουσι 26. 4 ρυῖιβ καὶ] ἢ Υ. ὅ ὅμως 660, 
ὁμοίως οοαα, ᾿ σοι οι. ΑΟῪΎ. Ὁ ἔσται οἴμ. 2, ροβὺ πλήρης 
ὕγϑηβρ. Υ. ἐστίν Υ. ἢ εἶναι τῶν καλῶν Ο, τῶν καλῶν εἶναι 
οοὺ, Ῥγδϑύθσ Εἰ, αὐἱ εἶναι οἵ. 8. ἔξεστι ο΄. ᾿ τὰ “, ταῦτα χγα. 
10 ϑησαυροὺς οι. γ. ᾿ παραλαμβανέτωσαν οοἀᾷ., οοττ. ὨΙπά. 
19 ἅπαντα χῷ, πάντα ΥΗριε. ᾿ συνήνεσεν ὁ κῦρος ποιεῖν Υ. 
14 τάδε δέ] τὰ δὲ ΒΘ, τάδε ΥΑΗ. ! ἔφη πάντως γ. ᾿ ὦ οτι. Α. 
15 Ῥυΐπβ σοι] οτι. Ὗχζ. ᾿ τὰ ἐν δελφοῖς χρηστήρια ἘΝ. 16 γε 
οἷ. γΥ. 18 δ᾽ ἂν γ. 30 δέ οἴῃ. γ. 38 ἔφη ρΡοεξὺ ϑεὸς ὑγϑῃβρ. χ. 
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944 ΠΙΒΟΎΗ, ὈΑΡΗ͂Ι; 

ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαϑοί, ἐπειδὰν γνῶσιν 

18 ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας. ἐπεὶ μέν- 

19 Δελφῶν ἀπέχοντος. οὕτω δὴ πέμπω περὶ παίδων. ὃ 
5 

9 ΞὥΞ 

18 

2] 

Ὑ 

τοι ἔγνω χαὶ μάλ᾽ ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντος, καίπερ πρόσω 
Ν 

δέ μοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνατο᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 
πολλὰ μὲν πέμπων ἀναϑήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀρ- 

γυρᾶ, πάμπολλα δὲ ϑύων ἐξιλασάμην αὐτόν ποτε, 

ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἄν 

μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο" ὃ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. 

καὶ ἐγένοντο μέν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐψεύσατο, 
γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὥνηδσαν. ὃ μὲν γὰρ κωφὸς ὧν 

διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀχμῇ τοῦ βίου 

ἀπώλετο. πιεξόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμ- 

φοραῖς πάλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν ϑεὸν τί ἂν 
ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι" 

ὃ δέ μοι ἀπεκρίνατο, 
Σαυτὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀκχούδας τὴν μαντείαν ἤσϑην" ἐνόμιξον γὰρ 
τὸ ῥᾷοστόν μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν 

90 διδόναι. ἄλλους μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μὲν οἷόν 

τ᾽ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ᾽ ἑαυτὸν δὲ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ 

99. ἐνόμιξον ἄνθρωπον εἰδέναι. καὶ τὸν μετὰ ταῦτα δὴ 
χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεκάλουν με- 

τὰ τὸν τοῦ παιδὸς ϑάνατον ταῖς τύχαις ἐπειδὴ δὲ 

2 ἀπιστοῦντας] φιλοῦντας Χ. 8 καίπερ Ηυρ, καὶ οοαα, 
4 δελφῶν] δὲ ἀφ᾽ ὧν Ε΄, ἀπέσχοντο Χ. ὅ οὐδ᾽] οὐκ Ορ. 
7 αὐτόν ποτε Υ, ποτὲ αὐτόν οοὐ. ἀπεκρίνατο Οὐ, ἀπεκρίνετο ἘΝ. 
9 μοι οτη. Ε΄. 10 ἐγένετο 4. ᾿ Ῥτῖυβ οὐδὲ] οὐ Υ. 12 δια- 
τελεῖ Υ. 14 ἐρωτῶ Ἐ. 17 ἑαυτὸν Υ. 18 ἐγὼ γΟ, ἐπεὶ 
ΧΑΉ. 19 τὸ] τόγε γυ 20 οἵους γΥ. 21 δὲ οτι. . 22 ἀν- 
ϑροώπων Ἐϊ || τὸ Ε. 98 χρόνον... εἶχον οἵα. Ε. 234 ἐπειδὴ] 
ἐπεὶ χΥ. 
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ἀνεπείσϑην ὑπὸ τοῦ ᾿Δσσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύε- 

σϑαι, εἷς πάντα κίνδυνον ἦλθον᾽ ἐσώϑην μέντοι 

οὐδὲν κακὺν λαβών. οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν 

ϑεόν. ἐπεὶ γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῖν μά- 

χεσϑαι. ἀσφαλῶς σὺν τῷ ϑεῷ ἀπῆλϑον χαὶ αὐτὸς καὶ 

οἱ σὺν ἐμοί. νῦν δ᾽ αὖ πάλιν ὑπό τε πλούτου τοῦ 
παρόντος διαϑρουπτόμενος καὶ ὑπὸ τῶν δεομένων μου 

προστάτην γενέσϑαι [καὶ ὑπὸ τῶν δώρων ὧν ἐδίδοσάν 
μοι καὶ ὑπ’ ἀνθρώπων), οἵ μὲ χολακεύοντες ἔλεγον 

ὡς εἰ ἐγὼ ϑέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν ἐμοὶ πείϑοιντο 

χαὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθοώπων, ὑπὸ τοιούτων δὲ 

λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντό μὲ πάντες οἵ κύκλῳ 

βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου. ὑπεδεξάμην τὴν 

στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὧν μέγιστος γενέσϑαι. ἀγνοῶν 
» ΄ [χὲ Α »} » ᾿ ,»Ἤ ἄρα ἐμαυτόν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ὥμην εἶναι. 

πρῶτον μὲν ἐκ ϑεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασι- 

λέων πεφυκότι, ἔπειτα δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι" 

τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων ἀκούω τὸν πρῶτον βασιλεύ- 

σαντα ἅμα βασιλέα τε καὶ ἐλεύϑερον γενέσϑαι. ταῦτ᾽ 

οὖν ἀγνοήσας δικαίως. ἔφη, ἔχω τὴν δίκην. ἀλλὰ 
νῦν δή, ἔφη. ὦ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν ἐμαυτόν" σὺ 

δ᾽, ἔφη. ἔτι δοκεῖς ἀληϑεύειν τὸν ᾿4πόλλω ὡς εὐδαί- 

μῶν ἔσομαι γιγνώσκων ἐμαυτὸν; σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ 

4 ἱκανὸν χ, ἱκανῶς 2, ἱκανὸν εἶναι γ, ἱκανὸν ὄντα ΒΊΒΒΒΟΡ. 
ὃ [καὶ ... 9 ἀνθρώπων] 660. 10 ϑέλοιμι χ, ἐθέλοιμι 4Ὲ, 
ἑλοίμην Ὁ. || Ῥοβὺ πάντες δα. πάντ᾽ χ. 19 εἵλοντο] προ- 
είλοντο Ἐς, προσείχοντο Ο. ᾿ κύκλῳ οι. χ. 14 ὧν] ὡς ΠΗ. 
10 δὲ οἴῃ. χυ. 17 δ᾽ οπι Ἐὶ || ἀρετὴν οπι. χ. 19 τε βασι- 
λέα 5. 90 νίκην αὐ γΥ. 2] νῦν γὰρ δὴ γ. ᾿ γιγνώσκων 5. 
29. ἔφη οπι. χ. [! ἔτι δοκεῖς ἀληθεύειν χ, εἰ δοκεῖς ἔτι ἀληϑεύ(σ Ὦ".- 
εἰν Υ, δοκεῖς ἔτι ἀληϑεύσειν 5. 28 ἐρωτῶν ΔΗ. 
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540 ΒΟ ΡΊΗΙ, 

τοῦτο ὅτι ἄριστ᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ 

παρόντι καὶ γὰρ δύναδαι ποιῆσαι. 

Καὶ ὃ Κῦρος εἶπε, Βουλήν μοι δὸς περὶ τούτου, 
ὦ Κροῖσε ἐγὼ γάρ δου ἐννοῶν τὴν πρόσϑεν εὐδαι- 

μονίαν οἰκτίρω τέ δὲ καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖκά τε 

ἔχειν ἣν εἶχες καὶ τὰς ϑυγατέρας, ἀκούω γάρ δοι 

εἶναι, καὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς ϑεράποντας καὶ τρά- 
πεζαν σὺν οἵαπερ ἐξῆτε' μάχας δέ δοι καὶ πολέμους 

ἀφαιρῶς Μὰ Δία μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Κροῖσος, σὺ 
ἐμοὶ ἔτι βουλεύου ἀποκρίνασϑαι περὶ τῆς ἐμῆς εὐδαι- 
μονίας ἐγὼ γὰρ ἤδη δοι λέγω, ἢν ταῦτα μοι ποιή- 

σῃς ἃ λέγεις, ὅτι ἣν ἄλλον τε μακαριωτάτην ἐνόμιξον 

εἶναι βιοτὴν καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσχον αὐτοῖς, ταύτην 
" καὶ ἐγὼ νῦν ἔχων διάξω. καὶ ὃ Κῦρος εἶπε, Τίς δ᾽ ἦν 
ὁ ἔχων ταύτην τὴν μακαρίαν βιοτήν; Ἣ ἐμὴ γυνή, 

εἶπεν. ὦ Κῦρε" ἐκείνη γὰρ τῶν μὲν ἀγαϑῶν καὶ τῶν 
μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν πασῶν ἐμοὶ τὸ ἴδον μετ- 

εἴχε, φροντίδων δὲ ὕπως ταῦτα ἔσται καὶ πολέμου 

καὶ μάχης οὐ μετῆν αὐτῇ. οὕτω δὴ καὶ σὺ δοχεῖς 
ἐμὲ καταδκευάξειν ὥσπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλουν μάλιστα 

ἀνθρώπων, ὥστε τῷ ᾿Απόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ χαρι- 
στήρια ὀφειλήδειν. ἀκούσας δ᾽ ὃ Κῦρος τοὺς λόγους 
αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἦγε δὲ τὸ λοιπὸν 
ὅποι καὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἴτε ἄρα καὶ χρήσιμόν τι 

1 ὅτι οἵη. αὐ. ᾿ δοκῇς α. || τούτω Ἐ. 4 γὰρ] δὲ γ. 6 ἔχειν 
ἣν ἔχξβις αὖ, ἣν ἔχεις ἔχειν χ. 8. ἐξζῶτε Ὗχ41), ἔξωτε ΒΒ. 9 σὺ] 
σὺν χΧ. 10 ἐμοὶ] ἐμοῦ γ, 46]. Ματομδηῦ.  ἀποκρίνασϑαι ἀ6]. 
Ἡδγνθσάρῃ. 11 ποιήσαις 6. 12. δυοΐβ λέγεις 84α. σὺ γ. 
μακαριστοτάτην Υ. 14 δ᾽ ἦν γ, δὲ σ, δὴ οοὐ. 1 μακαριω- 
τάτην χ. ἡ ̓̓ μνὴ ἢΞ 66 ὦ κῦρε εἶπεν χ. ᾿ μὲν δῃΐθ γὰρ ὑγ88}. 
Ο, «ἀά. Ἐ. 19 γοϑὺ δὴ 8δ4α. μοι Υ. 21 αὐΐθ δοκῶ 846. 
ἔφη Ε', ροϑὺ δοκῶ Ὁ. 238 αὐτοὺς αρτ. 34 ὅπου Β', ὄπῃ ΑΗ ΕΘ. 
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νομίξων αὐτὸν εἶναι εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως 
ἡγούμενος. 

Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήϑησαν. τῇ δ᾽ ὕστε- 

ραίᾳ καλέσας ὁ Κῦρος τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας 

τοῦ στρατεύματος. τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς ϑη- 

σαυροὺς παραλαμβάνειν, τοὺς δ᾽ ἐκέλευσεν ὁπόσα παρα- 

δοίη Κροῖσος χρήματα, πρῶτον μὲν τοῖς ϑεοῖς ἐξ- 

ελεῖν ὁποῖ᾽ ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται, ἔπειτα τἄλλα χρή- 

ματα παραδεχομένους ἐν ζυγάστροις στήσαντας ἐφ᾽ 

ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλαχόντας τὰς ἁμάξας κο- 

μίζευν ὅποιπερ ἂν αὐτοὶ πορεύωνται, ἵνα ὅπου καιρὸς 

εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 

ἐποίουν. 

Ὁ δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρε- 

τῶν, Εἴπατέ μοι. ἔφη. ἑόρακέ τις ὑμῶν ᾿Αβραδάταν;: 

ϑαυμάξω γάρ. ἔφη, ὅτι πρόσϑεν ϑαμίξζξων ἐφ᾽ ἡμᾶς 
νῖν οὐδαμοῦ φαίνεται. τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπ- 
ἐχρίνατο ὅτι Ὦ δέσποτα, οὐ ξῇ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπ- 

ἔϑανεν ἐμβαλὼν τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους οἱ δ᾽ 

ἄλλοι πλὴν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐξέκλιναν, ὥς φασιν, 

ἐπεὶ τὸ στῖφος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. καὶ νῦν γε 
ἔφη, λέγεται αὐτοῦ ἡ γυνὴ ἀνελομένη τὸν νεκρὸν καὶ 
ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, ἐν ἧπερ αὐτὴ ὠχεῖτο, 

προσκχεχομικέναι αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν Πακτω- 

1 ὁ κροῖσος ἄοῃ. κτήματα Ὁ. 8 ὁποῖ᾽] ὅσα Ἐ;, ὅποι Ὦ. 
9 ἐπ’ γα (ἐφ᾽ ο.). 10 ἁμαξῶν] ἁμάξης ϑαϊά., ἁμάξας ΦΥ͂, 
ἀμάξας Ὁ. ἐπισκευάσαι... ἁμάξας οπι. ΥΖ. 11 ὅπηπερ 
ΕΗ. || ἂν ομι. Χ. [| πορεύονται χ. [ ὅπη Υγξῦ. 195 δεξιά χ. 
15 ἑωράκει γ. [16 ἐφἾ ἀμφ᾽ ΑΗ, παρ᾽ Ἠατγίηδῃ. 1[9 αἰγυπ- 
τίους] πολεμίους χ. 30 ὥς φασιν οπι. χ. 9}Φ γε οτη. νυ. 939 ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ χ. 24 ποι) σοι Τ᾿. 
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248 185. ὙΠ. ΓΟΛΈΕῊΗΙ: 

λὸν ποταμόν. καὶ τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς ϑερά- 

ποντας αὐτοῦ ὀρύττειν φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς ϑήκην 

τῷ τελευτήσαντι τὴν δὲ γυναῖκα λέγουσιν ὡς κάϑη- 

ται χαμαὶ κεκοσμηκυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα, τὴν κεφα- 

; λὴν αὐτοῦ ἔχουσα ἐπὶ τοῖς γόνασι. ταῦτα ἀκούσας ὃ 
Κῦρος ἐπαίσατο ἄρα τὸν μηρὸν καὶ εὐθὺς ἀναπηδή- 
σας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν χιλίους ἱππέας ἤλαυνεν ἐπὶ 

τὸ πάϑος Γαδάταν δὲ καὶ Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὅ,τι 

δύναυντο λαβόντας καλὸν χόσμημα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ 

ἀγαϑῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν" καὶ ὅστις εἶχε τὰς 

ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε τούτῳ καὶ 

ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅπου ἂν αὐτὸν πυν- 

ϑάνηται ὄντα, ὡς ἐπιδφαγείη τῷ ᾿Αβραδάταᾳ. 

Ἐπεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖκα χαμαὶ καϑημένην καὶ 
τὸν νεχρὸν κείμενον, ἐδάκρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάϑει καὶ 

εἶπε, Φεῦ, ὦ ἀγαϑὴ καὶ πιστὴ ψυχή, οἴχῃ δὴ ἀπολι- 
πὼν ἡμᾶς; καὶ ἅμα ἐδεξιώδατο αὐτὸν καὶ ἡ χεὶρ τοῦ 

νεκροῦ ἐπηκολούϑησεν. ἀπεκέχοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ 

τῶν Αἰγυπτίων. ὃ δὲ ἰδὼν πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγηδσε" 
καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ 

Κύρου ἐφίλησέ τε τὴν χεῖρα καὶ πάλιν ὡς οἷόν τ᾽ ἦν 
προσήρμοσε, καὶ εἶπε, Καὶ τἀλλά τοι, ὦ Κῦρε, οὕτως 
ἔχει. ἀλλὰ τί δεῖ σε δρᾶν; καὶ ταῦτα. ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι 
δι᾽ ἐμὲ οὐχ ἥκιστα ἔπαϑεν., ἴσως δὲ καὶ διὰ σέ, ὦ 

ὦ φασὶν ὀρύττειν γ. 4 φῬοβὺ τὴν 844. τε Υ. ὅ ταῦτα 
ἀκούσας) ἀκούσας δὲ γ. 6 ἔπαισε(ν) γ. ἄρα οἵα. Ε΄. 9 ἀνδρὶ 
οἵη. ΦΥ͂. 12 ἅμα] ἄλλα γ. || ἐλαύνειν πολλὰ Ε΄. |Π ὄπου ῬυϊΒοΐδηῃ, 
ὅπῃ χα. ὅποι Υ ΔΗ. [| αὐτὸν] ἑαυτὸν γ, οἴη. χ. [ πυνϑάνων- 
ται γ. 16 ὦ ομὰβ. ΕΒ. 17 ἐδεξιώσατο Υ, ἐδεξιοῦτο οοῦ. 18 ἐπι- 
κολούϑησεν Ἐ᾿. ᾿ ἀπεκόπτετο χ. 19 δὲ] δὴ ΧΗ. 20 δὲ] δὴ 
6, οτὰ. Υ. [[| ἀνωδύρετο χ. [] δὴ] τὴν χεῖρα ΥΥ͂. 21 τὴν χεῖρα 
ΧΡ, οχη. "δϑῦ. {{ τ᾿ ογη. Σ. 
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Κῦρε, οὐδὲν ἧττον. ἐγώ τε γὰρ ἡ μώρα πολλὰ δι- 

εχελευόμην αὐτῷ οὕτω ποιεῖν, ὅπως σοι φίλος ἄξιος 

γενήσοιτο᾽ αὐτός τε οἶδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνε- 

νόει ὅ,τι πείσοιτο, ἀλλὰ τί ἄν δοι ποιήσας χαρίσαιτο. 

καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, αὐτὸς μὲν ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, 

ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακελευομένη ζῶσα παρακάϑημαι. καὶ ὁ 
Κῦρος χρόνον μέν τινα διωπῇ κατεδάκρυσεν, ἔπειτα 

δὲ ἐφθέγξατο, ᾿4λλ᾽ οὗτος μὲν δή, ὦ γύναι, ἔχει τὸ 
κάλλιστον τέλος᾽ νικῶν γὰρ τετελεύτηκε σὺ δὲ λα- 

βοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ" παρῆν 

δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὃ Γαδάτας πολὺν καὶ καλὸν χόσ- 

μον φέροντες" ἔπειτα δ᾽, ἔφη, ἴσϑι ὅτι οὐδὲ τὰ ἄλλα 
ἄτιμος ἔσται, ἀλλὰ χαὶ τὸ μνῆμα πολλοὶ χώδουσιν 

ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰκὸς ἀνδρὶ 

ἀγαϑῷ. καὶ σὺ δ᾽, ἔφη, οὐκ ἔρημος ἔσῃ, ἀλλ᾽ ἐγώ 

σε καὶ σωφροσύνης ἕνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τἄλλα 
τιμήσω καὶ συστήσω ὅστις ἁποκχομιεῖ δε ὅποι ἂν αὐτὴ 

ἐϑέλῃς᾽ μόνον, ἔφη, δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς ὅντινα 
χρήξεις κομισϑῆναι. καὶ ἡ Πάνϑεια εἶπεν, ᾿4λλὰ ϑάρ- 
ρει, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐ μή σε κρύψω πρὸς ὅντινα βού- 
λομαι ἀφικέσϑαι. ὃ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῇει, κατ- 

οἰκτίρων τήν τε γυναῖχα οἵου ἀνδρὸς στέροιτο καὶ 

τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ ὄψοιτο. ἡ 

δὲ γυνὴ τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν ἀποστῆναι. ἕως 

" "μωρὰ α. ὃ γενήσοιτο Ε,, λόγου φανείη Υχἕ Ζοῃ., λόγου 
Π ωο 1). || ἐννενόει Ἐ᾿. 4 ὅ.τι] τί Υ. ἂν ποιήσας σοι 
Ν᾿ ΙΙ] χαρίσοιτο οοαᾶ. ῬΙΒΘΥΘΥ ἘΙ 11 ὁ δπίθ γαδάτας οτη. 

14 ἡμῶν Ἐ: νυ] ἀποκομίσει Υχϑ. ὅπῃ ΧὈ. 18 δ᾽ 
Ε- χ. [ πρὸς ἐμὲ οἴπ. χ 19 χφήξεις] ἂν χρήξῃς γΥ. 320 δηΐθ 
οὐ δα, ἐγὼ Κ΄ 21 ἀπῇει] ἀπείη Ἐγ. ωο γυναῖκα 

. 38 οἵαν οἵα. Ἐ᾿. - στεροῖτο οοαὰ. ρῥταθίοσ Ὁ (οὺ ἘΝ. 
85 κηΐο οὐκέτι αἀὰ. καὶ ὃν Ε΄. Ι ὄψεται χ. 
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ἄν, ἔφη, τόνδ᾽ ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι τῇ δὲ 
τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν 
ἀποϑάνῃ, περικαλύψαν αὐτήν τὲ καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ 

ἱματίῳ. ἡ δὲ τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦ- 

το, ἐπεὶ οὐδὲν ἥνυτε καὶ χαλεπαίνουδαν ἑώρα, ἐχά- 

ϑητο χλαίουσα. ἡ δὲ ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμέ- 
νον δπαδαμένη δφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπιϑεῖσα ἐπὶ τὰ 

στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέθνῃσκεν. 

ἡ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατό τε καὶ περιεκάλυπτεν ἄμφω 
ὥσπερ ἡ Πάνϑεια ἐπέστειλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἤσϑετο 
τὸ ἔργον τῆς γυναικός, ἐκπλαγεὶς ἵεται, εἴ τι δύναιτο 
βοηϑῆδαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον, 
τρεῖς ὄντες Θπαδσάμενοι κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀπο- 

σφάττονται οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες. [καὶ νῦν 

τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων κεχῶσϑαι 

λέγεται" καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφϑαν φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια 

γράμματα. κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ 

ἐπιγεγράφϑαι ΣΚΗΠΤΟΥΚΩΝ. ὁ δὲ Κῦρος ὡς 

ἐπλησίασε τῷ πάϑει ἀγασϑείς τε τὴν γυναῖκα καὶ 

κατολοφυράμενος ἀπήει" καὶ τούτων μὲν ἡ εἰκὸς ἐπ- 

1 ροϑὺ ἂν δα ἐγὼ Ἐ΄. [ἔφη τοῦτον ὀδύρωμαι γ. ἰ ὡς βού- 
λομαν οτὰ. ΖΥ. ὦ αὐτήν τε] αὐτήν Β΄, αὐτῇ Ὁ. [[ ἐν ἑνὶ “ἷΥ͂. 
ὅ ἤνυτε Ὠϊπάᾶ., ἤνυσε Ε΄, ἤνυε οοὐ. 6 παρεσκευασμένον σπα- 
σαμένη Ε΄, παρεσκευασμένη σπασαμένη Ὁ, παρασκευασαμένη ΧΕ. 
8 τοῦ ἀνδρὸς ὑτδηβρ. ροβῦ κεφαλὴν α. 10 ἐπέστελλεν 206, 
ἐκέλευεν ἘΝ. 11 ζετο γ. 14 καὶ... 19 σκηπτούχων ἀ6Ϊ. 
μα. 14 νῦν] μὴν ἨϊομαγάθΒ. 1 τοῦ νῦν οτῃη. γ7. ᾿ κεχρῶ- 
σϑαι Ἐ.. 117 σύρεια Υ. 18 κάτω δὲ] καὶ τῶνδε Ε, καὶ 
τῷδε Τ)ὸ. [[ στήλας λέγουσι Ἐ' (14--19 ἀοῇ, Ραηύε᾽ 685 ΒΟΙΙΌΘΏΒ: 
καὶ μέχρι νῦν τὸ μνῆμα τῶν εὐνούχων κεχωρίσϑαι λέγεται" καὶ 
ἐπὶ... καὶ ἐπιγεγράφϑαι τὰ τῶν σκηπτούχων, ἀθ6 ρθη. τῶν εὖν. 
-- τοῦ τῶν εὖν. οἵ. Απ. Υ 4, 84). 9] ἀπολοφυράμενος Χ. 
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ἐμελήϑη ὡς τύχοιεν πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα 

ὑπερμέγεϑες ἐχώσϑη, ὥς φασιν. 

Ἐκ δὲ τούτου στασιάζοντες οἱ Κᾶρες καὶ πολε-ΤΥῇ 

μοῦντες πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἷκήσεις ἔχοντες ἐν 

ἐχυροῖς χωρίοις. ἑκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. ς 
ὁ δὲ Κῦρος αὐτὸς μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς 

ἐποιεῖτο χαὶ κριούς, ὡς τῶν μὴ πειϑομένων ἐρείψων 
τὰ τείχη, ᾿Αδούσιον δὲ ἄνδρα Πέρσην καὶ τἄλλα οὐκ 
ἄφρονα οὐδ᾽ ἀπόλεμον, καὶ πάνυ δὴ εὔχαριν, πέμπει 
ἐπὶ τὴν Καρίαν, στράτευμα δούς" καὶ Κίλικες δὲ καὶ τὸ 

Κύπριοι πάνυ προϑύμως αὐτῷ συνεστράτευσαν. ὧν 
ἕνεκα { Κῦρος» οὐδ᾽ ἔπεμψε πώποτε Πέρσην σατράπην 

οὔτε Κιλίκων οὔτε Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ αἰεὶ οἱ 

ἐπιχώριοι βασιλεύοντες" δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ 

στρατιᾶς ὁπότε δέοιτο ἐπήγγελλεν αὐτοῖς. ὁ δὲ ᾿4δού- δ᾽ 

ὅιος ἄγων τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν Καρίαν ἦλϑε, καὶ 
ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν Καρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν 

ἕτοιμοι ὄντες δέχεσϑαι εἷς τὰ τείχη ἐπὶ κακῷ τῶν 

ἀντιστασιαζόντων᾽ ὁ δὲ ᾿Αἀδούσιος πρὸς ἀμφοτέρους 

ταὐτὰ ἐποίει" δικαιότερά τε ἔφη λέγειν τούτους ὅπο- 30 

τέροις διαλέγοιτο, λαϑεῖν τε ἔφη δεῖν τοὺς ἐναντίους 
φίλους σφᾶς γενομένους, ὡς δὴ οὕτως ἂν μᾶλλον 

ἐπιπεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. πιστὰ δ᾽ ἠξίου 

ιῷ 

1 τύχοι 6. ὃ ἰσχυροῖς Ε΄, ὀχυροῖς Ὠ. 6 δὲ] δ᾽ αὖ Ἐ' 
Μὸν οτηΩ. χῦ. 7 ἐρείψων] καταρίψων Ε. 8. καδούσιον Υχ2 
(αὐ -τος Ῥοβύθϑ). 9 πάνυ δὴ] παντὶ Ε. 11 συνεστρατεύ- 
σαντο Υ. 12 {κῦρος 6ρο. || ἔπεμπε χ. ᾿ ποτὲ Χ. 18 κυ- 
πρίων οὔτε κιλίκων γ. ᾿ ἀεὶ γ. 1Τῦ οὐδ ΣΧ . [16 δηΐθ 
ἄγων δά. ἐπεί . 17 ἀπ’ ομι. γ. ᾿ αὐτὴν χ. 30 τὰ αὐτά Ε, 
ταῦτα οοὖ. ᾿ἰ τε ἔφη] δ᾽ ἔφη Ἐ', ἔφη Ώ. 91 διελέγετο Ἐ. 
39 φίλους οτχ. Εἰ. ἂν οἴῃ. ΧΩΥ͂. 28 ἐπεισπεσὼν Χ. 
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γενέσϑαι, καὶ τοὺς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως δέ- 

ξεόσϑαι εἷς τὰ τείχη σφᾶς καὶ ἐπ’ ἀγαϑῷ τῷ Κύρου 

καὶ Περσῶν" αὐτὸς δὲ ὀμόδαι ϑέλειν ἀδόλως εἰσιέναι. 

εἷς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τῶν δεχομένων. ταῦτα 

δὲ ποιήδας ἀμφοτέροις λάϑρα ἑκατέρων νύκτα συν- 

έϑετο τὴν αὐτήν, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσήλασέ τε εἰς τὰ τείχη 

καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα ἀμφοτέρων. ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ καϑεζόμενος εἰς τὸ μέσον σὺν τῇ στρατιᾷ ἐκά- 

λεόεν ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. οἵ δὲ ἰδόντες ἀλ- 

λήλους ἠχϑέσϑησαν, νομίξοντες ἐξηπατῆσϑαι ἀμφό- 

τεροι. ὁ μέντοι δούδσιος ἔλεξε τοιάδε: Ἐγὼ ὑμῖν, 

ὦ ἄνδρες. ὥμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἷς τὰ τείχη καὶ 

ἐπ᾿’ ἀγαϑῷ τῶν δεχομένων. εἰ μὲν οὖν ἀπολῶ ὃπο- 
τέρους ὑμῶν, νομίξω ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυϑέναι Καρῶν" 

ἣν δὲ εἰρήνην ὑμῖν ποιήσω καὶ ρος ἐργάξεσϑαι 
ἀμφοτέροις τὴν γῆν, νομίξω ὑμῖν ἐπ’ ἀγαϑῷ παρεῖναι. 

νῦν οὖν χρὴ ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπιμείγνυσϑαί τε 
ἀλλήλοις φιλικῶς. ἐργάξεσϑαί τε τὴν γῆν ἀδεῶς, δι- 

δόναι τε τέκνα καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων. ἣν δὲ 
παρὰ ταῦτα ἀδικεῖν τις ἐπιχειρῇ, τούτοις Κῦρός τε 

καὶ ἡμεῖς πολέμιοι ἐσόμεϑα. ἐκ τούτου πίλαν μὲν 

ἀνεῳγμέναν ἦσαν (αἷς τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πο- 

1 ὀμόσαι) ὁμόσε Ἵν Ι ροϑὺ ἀδόλως 8αα. τε γχ. ᾿ δέξασϑαι. 
οοαα., οοΥγ. Π1πᾶ. 2 σφᾶς ρΡοβὺ ἀγαϑῷ ὑγδῃβρ. γ. [|| τῷ] τοῦ 
χγά. Ἶ τοῦ κύρου ... 4 ἀγαϑῷ οτα. ἃ. 8 ὀμόσαι ϑέλειν 49]. 
Οοθοὺ. || ἰέναι σ. 4 εἰς] πρὸς Χ. 6 εἰσήλασέ τε Ῥοδῦ 
Πιθοπο]δυ] τη Ηυρ, εἰσήλ(λ Χ)ατὸ ΧΑΥ͂, εἰσῇλϑεν Υ. 8 τῇ οτὴ. Ἐ', 
9 οἱ] ὡς αρτ. 10 ἦἠγάσϑησαν "4 Ἰ νομίσαντες Υ. 11 εἰς 
μέσον ἔλεξε Υ. 12 ὥμοσα ὦ ἄνδρες Υ. 18 εἰ μὲν Υ, ἡπορς 
χΧΥΟ(, εἶπεν ΑΗ. 14 καρῶν] καιρῷ ΗΑ. 117 οὖν] δὲ χσ 
18. δηΐβ ἐργάξεσϑαι «ἀᾷ. καὶ χ. ὅ0 ἐπιχειρεῖ Υ͂. 91 ' 
μεϑα πολέμιοι ἃ. 22 (αἱἵδ 6ρο. [ αἱ δηΐε ὁδοὶ οἸη. Χ. 
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ρευομένων παρ᾽ ἀλλήλους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργα- 
ξομένων᾽ ἑορτὰς δὲ κοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὐ- 

φροσύνης πάντα πλέα ἦν. ἐν δὲ τούτῳ ἧκον παρὰ 

Κύρου ἐρωτῶντες εἴ σι στρατιᾶς προσδέοιτο ἢ μηχα- 

νημάτων᾽" ὃ δὲ ᾿Αδούσιος ἀπεκρίνατο ὅτι καὶ τῇ παρ- 

ούσῃ ἐξείη ἄλλοσε χρῆσϑαιν στρατιᾷ" καὶ ἅμα ταῦτα 

λέγων ἀπῆγε τὸ στράτευμα, φρουροὺς ἐν ταῖς ἄκραις 

καταλιπών οἱ δὲ Κᾶρες ἱκέτευον μένειν αὐτόν ἐπεὶ 

ὃὲ οὐκ ἤϑελε, προσέπεμψαν πρὸς Κῦρον δεόμενοι 

πέμψαι ᾿ἀδούσιον σφίσι σατράπην. 

Ὁ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει ὙὝστάσπαν στρά- 
τευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ ᾿Ελλήσποντον. 

ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν ὁ ᾿Αδούσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν 

ἧπερ ὁ Ὑστάσπας προῴχετο, ὅπως μᾶλλον πείϑοιντο 
τῷ Ὑστάσπᾳ, ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προσιόν. οἱ 
μὲν οὖν “Ἕλληνες οἱ ἐπὶ ϑαλάττῃ οἷκοῦντες πολλὰ 

δόντες δῶρα διεπράξαντο ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρ- 

βάρους μὴ δέχεσϑαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρα- 

τεύειν ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι. οἱ δὲ Φρυγῶν βα- 

σιλεὺς παρεδχευάζετο μὲν ὡς καϑέξων τὰ ἐρυμνὰ 
καὶ οὐ πεισόμενος καὶ παρήγγειλεν οὕτως ἐπεὶ δὲ 
ἀφίσταντο αὐτοῦ οἱ ὕπαρχοι καὶ ἔρημος ἐγίγνετο, τε- 

1 παρ᾽] ἐπ᾿ γ. ὃ τὰ πάντα γ. ᾿ ἧκον οἱ παρὰ τοῦ (οἴῃ. 
ΥΑῚ κύρου χζΖ, παρὰ κύρῳ ἧκον Υ. στρατείας χεῦΥ͂. ὁ ἐξείη 
Υ, ἔχειν ΧΩΥ͂. Ϊ ἀλλαχόσε ΧΆ ΑΗ. ᾿ χρῆσϑαι οτα. Χ. Ϊ στρατείᾳ 2. 
ἢ συνέπεμψαν γα. ᾿ πρὸς] κατὰ χ. ᾿ τὸν κῦρον γ. 10 πέμψαι 
Ῥοβὺ σφίσι ὕγϑηβρ. γ᾽ Εὶ. 12 περὶ] ἐπὶ ΧἉΥ͂. 18 δ᾽ οπι. ΚΕ. 
1 ἀκούοντες Υ. 17 δῶρα δόντες χ, δόντες δῶρα Υ2, δῶρα 
διδόντες Ε΄, δῶρα διδοῦντες Ὁ. 18 ἀποφέρειν Ζοῃ., ὑποφέρειν 
οοαα. 19 ὅπη Ε' Ζοπ. ᾿᾿ ἀπαγγέλλοι Ὦ, παραγγέλλοι ἘΝ. ᾿ δηΐθ 
φρυγῶν δᾶ. τῶν γ5. 321 παρήγγελλεν ΥΥ̓ΑῊΗ. || ἐπεὶ δὲ] ἐπει- 
δὴ 2. 2 τελευτῶν οἴη. Χ. 
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λευτῶν εἰς χεῖρας ἦλϑεν Ὑστάσπᾳ ἐπὶ τῇ Κύρου δίκῃ. 
καὶ ὃ Ὑστάσπας καταλιπὼν ἐν ταῖς ἄκραις ἰσχυρὰς 

Περσῶν φρουρὰς ἀπῇει ἄγων σὺν τοῖς ἑαυτοῦ καὶ 
11 Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ πελταστάς. ὃ δὲ Κῦρος 

ἐπέστελλεν ᾿Αδουσίῳ συμμείξαντα πρὸς Ὑστάσπαν τοὺς 

μὲν ἑλομένους Φρυγῶν τὰ σφέτερα σὺν τοῖς ὅπλοις 

ἄγειν, τοὺς δὲ ἐπιϑυμήδσαντας πολεμεῖν τούτων ἀφελο- 

σι 

μένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδόνας ἔχοντας 

πάντας κελεύειν ἔἕπεσϑαι. 

Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο 
ἐκ Σάρδεων, φρουρὰν μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν 

ἐν Σάρδεσι, Κροῖδον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμά- 

ξἕας πολλῶν καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ 

ὁ Κροῖσος γεγραμμένα ἔχων ἀκριβῶς ὅσα ἐν ἕκάστῃ 
ι6 ἦν τῇ ἁμάξῃ καὶ διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα εἶπε, 

,»ἰ το 5 

Ταῦτ᾽, ἔφη. ἔχών! ὦ Κῦρε, εἴσῃ τόν τέ ὅσοι ὀρθῶς 
18 ἀποδιδόντα ἃ ἄγει καὶ τὸν μή. καὶ ὃ Κῦρος ἔλεξεν, 

᾿4λλὰ σὺ μὲν καλῶς ποιεῖς. ὦ Κροῖσε, προνοῶν᾽ ἔμοι- 

γε μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματα οἵπερ καὶ ἔχειν αὐτὰ 
90 ἄξιοί εἶσιν: ὥστε ἤν τι καὶ κλέψωσι, τῶν ἑαυτῶν 

κλέψονται. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἔδωκε τὰ γράμματα 

τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπι- 
14 τρόπων οἵ τε σῶα αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν οἵ τε μή. ἦγε 

δὲ καὶ Μυδῶν οὃἣς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους καὶ 

1 ὑστάσπας ΑΗ. ῷ εἰς τὰς ἄκρας Σ. ὃ ἐπέτελλε Υ. 
9 κελεύειν πάντας γ. 10 ὁ δὲ κῦρος Ε΄, ὁ κῦρος δὲ Ὁ. 1Π πε- 
ξὴν} περσικὴν Υ. ,]} πολλὴν καταλιπὼν γᾶ. 12 παμπόλλας Ε, 
18 ἧκε δὲ καὶ] ὅτι ἧκεν ε. 14 ὁ οἵη. Υ. 16 ξἴση γ, ἴσϑι 
χε. 18 ἐποίεις γε, ἐποίησας Ζοπ. ᾿ προνοῶν ὦ κροῖσε Υ. || 
ὦ δια. χὶ 80 κλέψουσι χ. [[ φηύβ τῶν δαά. τὰ σ΄. [[| ἑαυτοῦ Ἐ᾿. 
Ὡ οἵ τε Ε΄, εἴτε οοὐ. [ σῶα οοἀά. ε, σᾶ Ὠ:1πά. || ροδῦ. οἴτε] 
εἶτε α Ὁ. ἐπε καὶ Χ. ῶ4 δὲ οτη. ἃ. 
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ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ ἅρμασι καὶ πάντα πειρωμένους 

ποιεῖν ὅ,τι ὥοντο αὐτῷ χαριεῖσϑαι, τούτους μὲν σὺν 

τοῖς ὅπλοις οὺς δὲ ἑώρα ἀχαρίτως ἑπομένους. τοὺς 

μὲν ἵππους αὐτῶν παρέδωκε Πέρσαις τοῖς πρώτοις 

συστρατευσαμένοις, τὰ δὲ ὅπλα κατέκαυσε σφενδόνας 

δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἔχοντας ἕπεσϑαι. καὶ πάν- 

τας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γενομένων ὄφεν- 
δονᾶν ἠνάγκαζε μελετᾶν, νομίξων τοῦτο τὸ ὅπλον 

δουλικώτατον εἶναι σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει μάλα 
ἔστιν ἔνϑα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παρόντες. 

αὐτοὶ δὲ καϑ᾽ ἑαυτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆ- 
ται μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόδε ἰόντας σὺν ὅπλοις 

ἀγχεμάχοις. 

Προϊὼν δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μὲν 

Φρύγας τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ 

Καππαδόκας, ὑποχειρίους δ᾽ ἐποιήσατο ᾿Δἀραβίους. ἐξ- 

ἔπλησε δὲ ἀπὸ πάντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας 

οὐ μεῖον τετρακισμυρίους, πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν 

αἰχμαλώτων καὶ πᾶδσι τοῖς συμμάχοις διέδωκε καὶ 

πρὸς Βαβυλῶνα ἀφίκετο παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων, 

παμπόλλους δὲ τοξότας καὶ ἀκοντιότάς. σφενδονήτας 

δὲ ἀναρίϑμους. 

Ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἦν ὁ Κῦρος, περιέστησε 

1 ἵπποις καὶ ὅπλοις γΥ. 323 ἑαυτῷ Εἰ, αὐτῷ ἀρσποκοὶῦ δυϊάδδβ. 
ὃ ἀχαρίστως χΥα ϑυϊα. ἑπομένους) ἐπιμένοντας ϑυϊά. ὃ συ- 
στρατευσαμένοις Υ, συστρατευομένοις οδῦ. (συ 5. γν. (ΟἿ. 6 δὲ] 
Ν᾿. 8 ἠνάγκασε Υ. ᾿ τὸ οἴῃ. Υ. 9 μάλα] μᾶλλον Υ. 
10 ἰσχυρῶς οἴῃ. χ. 11 ἑαυτοὺς ΧΥ(ΔΗ ϑαϊά. 19 σὺν οἵ. 
Βα. 14 προσιὼν ΧΟῊ. ᾿ κατετρέψατο Ε. [16 ἐξέπλησε 2. 
ἐξώπλισε χΥσ. 18 ροβὺ μεῖον δα. ἢ γ᾽υ. 90 παμπόλλους] 
μάλα πολλοὺς γ. ἔχων] ἄγων ΧΥ͂. 9 ἀναριϑμήτους χᾷ. 
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μὲν πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς 

περιήλαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαι- 

ῷ ρίοις τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεϑεάδατο τὰ τείχη, 

ἀπάγειν παρεδκευάξετο τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως" 

5 ἐξελθὼν δέ τις αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίϑεσϑαι μέλ- 

λοιὲν αὐτῷ, ὁπότε ἀπάγοι τὸ στρατευμα᾽ καταϑεωμέ- 

νοῖς γάρ, ἔφη, αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσϑενὴς ἐδό- 

κει εἶναι ἡ φάλαγξ καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἦν οὕτως 
ἔχειν περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος κυκλουμένοις ἀνάγκη ἦν 

Ὦ ἐπ’ ὀλίγων τὸ βάϑος γενέσϑαι τὴν φάλαγγα. ἀκού- 

σας οὖν ὃ Κῦρος ταῦτα, στὰς κατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ 

στρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν παρήγγειλεν ἀπὸ τοῦ 

ἄκρου ἑχατέρωϑεν τοὺς ὁπλίτας ἀναπτύσσοντας τὴν 

φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστηκὸς τοῦ στρατεύματος, 

15 ἕως γένοιτο ἑχατέρωϑεν τὸ ἄκρον κατ᾽ αὐτὸν καὶ 

4 χατὰ τὸ μέσον. οὕτως οὖν ποιούντων οἵ τε μένοντες 

εὐθὺς ϑαρραλεώτεροι ἐγίγνοντο ἐπὶ διπλασίων τὸ βά- 

ϑος γιγνόμενοι, οἵ τ᾽ ἀπιόντες ὡσαύτως ϑαρραλεώτε- β 

ρον εὐθὺς γὰρ οἱ μένοντες (ἀντ αὐτῶν πρὸς τοὺς 
0 πολεμίους ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἑκατέρωθεν 

συνῆψαν τὰ ἄκρα, ἔστησαν ἰσχυρότεροι γεγενημένοι, 

οἵ τε ἀπεληλυϑότες διὰ τοὺς ἔμπροσϑεν, οἵ τ᾽ ἔμπρο-- 

1 περὶ] πρῶτον περὶ Ε' (τὸ πρῶτον δηΐο πᾶν 1), 81 ΜατοΒδη- 
ὑ10 ΟΙ6418).. 4 παρεσκευάσατο ΧΩΥ. ὅ δηΐθ αὐτόμολος 8αα. 
αὐτῷ γ. 0 καταϑεόμενος αρτ. 8. εἶναι οἵα. α. 9 πέριξ γ. ᾿} 
κυκλουμένους οοαά., ΟΟΥΥ. ΒοΙπθιηθηη,. [10 ὀλίγον οοἀά., ΟΟΥΤ. 
Ἠδυ]οΙη. 11 αὐτοῦ 20 Ε, ἑαυτοῦ ΚΕ. 132. στρατείας “5. ᾿Ϊ 
παρήγγελλεν Ἐ' οὐ (-ελεν) Α. 1ὅ καϑ' ἑαυτὸν Υ. 1: ἐγί- 
γνοντο... 18 ϑαρραλεώτεροι ΟΙΤΏ. Χ. 17 διπλάσιον «Υ̓ Ὁ. 
19 (ἀντ᾽) Ηου]οῖη. τοὺς πολεμίους Εἰ, τοῖς πολεμίοις οδθὕ., 
τῶν πολεμίων Ῥαπίεπαοπα οἵ, 1 4, ῶ8. Αροβ. 3, 11. Ηδ]]. ΤΥ 8, 
18: ΠΑ ΡΟ χτῦ; 
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σϑεν διὰ τοὺς ὄπισϑεν προδγεγενημένους. ἀναπτυχ- 

ϑείσης δ᾽ οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς πρώτους 

ἀρίστους εἷναι καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς 

κακίστους τετάχϑαι. ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις καὶ 

πρὸς τὸ μάχεσϑαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσϑαι καὶ πρὸς 
τὸ μὴ φεύγειν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἱ γυμνῆτες οἱ 

ἀπὸ τῶν κεράτων αἰεὶ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχον- 

τὸς τοσούτῳ ὅσῳ ἡ φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀνα- 

διπλουμένη. ἐπεὶ δὲ οὕτω συνεσπειράϑησαν, ἀπῇσαν, 

ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐπὶ πόδα" 
ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στραφέντες. καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον ὀλίγα βήματα προϊόντες μετεβάλλοντο ἐπ᾽ ἀσπί- 

δα καὶ ἵσταντο πρὸς τὸ τεῖχος βλέποντες" ὅσῳ δὲ 

προσωτέρω ἐγίγνοντο, τόσῳ δὲ μανότερον μετεβάλλοντο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἷναι, ξυνεῖρον ἀπιόν- 
τες, ἔστ᾽ ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγένοντο. 

Ἐπεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὃ 

Κῦρος τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν, ἄνδρες σύμμαχοι, 

τεϑεάμεϑα μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν 

ἄν τις τείχη οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμαχόμενος 

ἕλοι οὐκ ἐνορᾶν μοι δοκῶ ὅσῳ δὲ πλείους ἄνθρωποι 
ἐν τῇ πόλει εἰσίν, ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες. το- 

1 γεγενημένους Ε. . ροβὺ ἀνάγκη δαᾶ. ἦν Νὰροτ. ὄὅ δο- 
χεῖ γ. Ὁ γοβύ. οἱ οἵη. σχ. ᾿ γυμνῆτες οἵ] γυμνῆται ὅσω Ἐ. 
1 ἀεὶ γ. ᾿ ἐγένοντο χ. 8. τοσοῦτον ὅσον χ. ὅσῳ οἴῃ. Ε΄. 9. ἐπεὶ 
δὲ] ἐπειδὴ “2. | συνεπειράϑησαν ΧΥΑΟ. 1] ἐγένετο Ε΄, ἐγίγνετο 
Ὦ. [| μὲν οἴῃ. Υ. 12. μετεβάλοντο 2 (βρα -λλ- γ᾽). 18 τὸ 
οαι. α. 14 τόσῳ δὲ Ἐ᾿, τοσῷδε οδὐ. 16 ἐπεὶ] εἰ ΑΗ. ! 
ξυνεῖοον ΦΥ͂, ξυνῆρον χ, συνεῖρον Ὦ, συνείρουν Ἐ' 10 ἐγί- 
γνοντο ΥΓυ. 17 κατεστρατοπεδεύσατο 2], κατεστρατοπεδεύ- 
ϑησαν Υ. 90 ἰσχύρὰ οὕτω χι 2: πλέονες χΕΩΥ͂. ᾿ ἄνδρες χ. 
Ὁ τοσοῦτο ΑΗΥ. 
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σούτῳ ἂν ϑᾶττον λιμῷ αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. δὶ 

μή τιν᾽ οὖν ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορ- 
κητέους φημὶ εἷναι τοὺς ἄνδρας. καὶ ὁ Χρυσάντας 

εἶπεν, Ὁ δὲ ποταμός, ἔφη, οὗτος οὐ διὰ μέδης τῆς 
πόλεως ῥεῖ πλάτος ἔχων πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια; 

Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὃ Γωβρύας, καὶ βάϑος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ 

ἂν δύο ἄνδρες ὃ ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ 
ὕδατος ὑπερέχοιεν. ὥστε τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα 
ἐστὶν ἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. καὶ ὁ Κῦρος, Ταῦτα 
μέν, ἔφη, ὦ Χρυδάντα, ἐῶμεν ὅσα κρεΐττω ἐστὶ τῆς 
ἡμετέρας δυνάμεως" διαμετρηδαμένους δὲ χρὴ ὡς τά- 
χιότα τὸ μέρος ἑκάστους ἡμῶν ὀρύττειν τάφρον ὡς 

πλατυτάτην καὶ βαϑυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῖν 

τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ κύκλῳ διαμετρήδσας περὶ 

τὸ τεῖχος. ἀπολιπὼν ὅσον τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ 
“- Ψ, “2, δ" ὍΝ ΩΣ , 

ποταμοῦ, ὥρυττεν ἔνϑὲεν καὶ ἔνϑεν τοῦ τείχους τάφρον 

ὑπερμεγέϑη, καὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον πρὸς ἑαυτούς. 

καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ φκοδόμει, 
φοένιξι ϑεμελιώδας οὐ μεῖον ἢ πλεϑριαίοις" --- εἰσὶ 

γὰρ χαὶ μείζονες ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυχότες --- 

καὶ γὰρ δὴ πιεξόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω 

κυρτοῦνται, ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ κανϑήλιοι᾽ τούτους δ᾽ 

ὑπετίϑει τούτου ἕνεχα [ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πο- 

ὦ τιν τινες χ. [] τούτῳ] τοσούτῳ χ. 4 οὗτος ἔφη Υ. 9. ρΡοϑὺ 
κῦρος δα. εἶπεν ΚΕ. 19 ἑκάστους Μεάνιρ, ἕκαστον Ὁ), ἑκά- 
στου οοὖ. ] ὑμῶν 2Ε. 18 βαϑυτάτην τε καὶ πλατυτάτην Εὶ 
οὗ (βῖπθ τεὺ 1), πλατυτ. καὶ βαϑ'. οοῦ. || ἐλάχιστον γΥ. ὑμῖν «Υ͂. 
14 δέοι χ. 15 καὶ ἀπολιπὼν γ. [16 ὥρυσσον χπΥ. || ἔνϑεν 
καὶ ἔνϑεν χρ, ἔνϑα καὶ ἔνϑα γΥ, ἐνθένδε Α δα14., ἔνϑεν δὲ ΟΗΥ͂. 
17 ἀνέβαλλεν ΕΒ. 2320 καὶ οἴα. γ. 22] πιεζόμενοι] αὐξόμενοι Ἐ'. 
22 χυρτῶνται χΧ. ᾿ τούτους... 3. ν. 869 πύργους 46]. Ὠϊπά. [} 
δ δὴ 1, 98 εἵνεκα Υ. ᾿᾿ [ὅπως ... 1 ν». 8689 παρασκευα- 

8 ΒΨ ππ. ὌχΡῖν. ' 
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λιορκήσειν παραδκευαζομένῳ], ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὃ 

ποταμὸς εἰς τὴν τάφρον, μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους. 
ἀνίστη δὲ χαὶ ἄλλους πολλοὺς πύργους ἐπὶ τῆς ἀμβο- 

λάδος γῆς, ὅπως ὅτι πλεῖστα φυλακτήρια εἴη. οἵ μὲν 

δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν οἱ δ᾽ ἐν τῷ τείχει κατεγέλων τῆς 

πολιορκίας, ὡς ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια πλέον ἢ εἴκοσιν ἐτῶν. 

ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατένειμε 

δώδεκα μέρη, ὡς μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον τὸ μέρος 

φυλάξον. οἱ δὲ αὖ Βαβυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα 
πολὺ ἔτι μᾶλλον κατεγέλων, ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς 

Φρύγες καὶ “υδοὶ καὶ ᾿ἀράβιοι καὶ Καππαδόκαι φυλά- 

ξοιεν, οὺς σφίσιν ἐνόμιξον πάντας εὐμενεστέρους εἷναι 

ἢ Πέρσαις. 

Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμέναι ἦσαν. ὁ δὲ 
Κῦρος ἐπειδὴ ἑορτὴν τοιαύτην ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἤκου- 

δεν εἷναι, ἐν ἣ πάντες οἱ Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν νύκτα 
πίνουσι καὶ κωμάζουσιν, [ἐν ταύτῃ] ἐπειδὴ τάχιστα 

συνεσκότασε, λαβὼν πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνεστόμωδε 

τὰς τάφρους πρὸς τὸν ποταμόν. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, 

τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει ἐν τῇ νυκτί, ἡ δὲ 

ξομένῳ ] Βτοϊ θη Δ ἢ, ροβὺ φκοδόμει (18 Ρ.858) ὑγϑηδρ. ΝΥ ΘΟ ΚΗ τ]. ἢ" 
πολιορκοῦσι γ. 1 ὡσεὶ ἃ. || διαφάγοι γ, διάττοι Νιίβομθ. 
9. εἰς] ἐκχυϑεὶς Ὁ, ἐκ Ε΄ Π ἂν ἔλοι ΘΑχ, ἂν ἕλοι Η, ἀνέλοιτο Ὁ. 
8 καὶ οἵα. ΚΕ. 4 ὅτι] ἔτι 2. 6 ἢ οἴη. 2, ἢ ὡς χ. 8 τὸ 
Οἵα. ΦΥ͂. 9 φυλάξων ΧΥΗ͂Ρτ. 10 πολὺ ἔτι γ2, ἐπὶ πολὺ χ.] 
κατεγέλων] οἵη. Ε', τούτων κατεγέλων χαΐ. 11 φρύγιοι χα.᾿ 
λύκιοι χαῦ.  καππαδόκες 2ἘΕ΄. Π φυλάξοιεν γ, φυλάξαιεν Ἐ, 
φυλάξειεν ΟΗ τ, φυλάξειαν “Υ͂. 10 ἐπεὶ γ. ᾿ὶ ἑορτὴν τοιαύ- 
τὴν Χ, ἑορτὴν 2. ἑορτὴ αὐτῶν Ὁ, ἑορτῆς αὐτῶν Ε. ᾿ ἤκουσεν 
εἶναι] ἦν γ. 10 οἱ οπι. χαν. 17 [ἐν ταύτῃ] Θρο, Ζοπ. δᾶ 
“ψύκτα τοΐογῦ. [ ἐπεὶ γ. 18 ἀνεστόμωσε)] ἀντὶ τοῦ ἀνέῳξε. 
Ξενοφῶν Παιδείας ξ΄. ΡμούίζοΒ Ρ. 184, 21 ἘοϊΐΖ. 19 ροβὶ 
τάφρους 864. τὰς οὔσας . 30 τὸ οἵω. ὡΥ. 
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διὰ τῆς πόλεως τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνθρώ- 

17 ποις ἐγίγνετο. ὡς δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορ- 

σύνετο. παρηγγύησεν ὁ Κῦρος Πέρθαις χιλιάρχοις καὶ 

πεζῶν καὶ ἱππέων εἷς δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρ- 
5 εἶναι πρὸς αὐτόν, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ 

18 οὐρὰν τούτων ἔπεσϑαι ἧπερ πρόσϑεν τεταγμένους. οἵ 

μὲν δὴ παρῆσαν ὃ δὲ καταβιβάδας εἷς τὸ ξηρὸν τοῦ 

ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας, ἐκέ- 

λευόε δκέψασϑαι εἰ πορεύσιμον εἴη τὸ ἔδαφος τοῦ 

{ὃ ποταμοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πορεύσιμον εἴη, ἐν- 

ταῦϑα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν πεζῶν καὶ 

ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 

20 ἄνδρες [ἔφη] φίλοι, ὃ μὲν ποταμὸς ἡμῖν παρα- 

κεχώρηκχε τῆς εἷς τὴν πόλιν ὁδοῦ. ἡμεῖς δὲ ϑαρροῦν- 

1 τὲς εἰσίωμεν [μηδὲν φοβούμενοι εἴδω] ἐννοούμενοι ὅτι, 

οὗτοι ἐφ’ οὃς νῦν πορευσόμεϑα ἐκεῖνοί εἶσιν οὗς 
ἡμεῖς καὶ συμμάχους πρὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρη- 

γορότας ἅπαντας καὶ νήφοντας καὶ ἐξωπλισμένους 

21] καὶ συντεταγμένους ἐνικῶμεν.: νῦν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

0. ἴμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καϑεύδουσι, πολλοὶ δὲ 
[αὐτῶν] μεϑύουσι, πάντες δ᾽ ἀσύντακτοί εἶσιν" ὅταν 

δὲ ἡμᾶς αἴσϑωνται ἔνδον ὄντας, πολὺ ἔτι μᾶλλον 

1 ἀνθρώποις πορεύσιμος Υ. 2 ἐγένετο α. [| ἐπορσύνετο] 
ἐπορεύετο χα. ὃ χιλιάρχαις ΔῊ. 4 καὶ οτι. Ε΄. ᾿ ἵππων ΔΗ. 
8 τοὺς οἴῃ. Οὐ.  ῬΙΠὰ8 καὶ οἵα. 6, ροβῦ. Ε΄. [[ ἐκέλευεν γ. 9 τὸ 
ἔδαφος ... 10 εἴη οι. ὙΖ. 12 τάδε Ἐ. 18 [ἔφη] 66ΡῸ. 
15 ροϑὺ εἰσίωμεν δαα. δὴ α. | [μηδὲν φοβούμενον εἴσω) ΘΡῸ, 
μηδὲν φοβούμενοι οτη. Υ-. ᾿ εἴσω ἐννοούμενοι οτη. ἦΖ. 106 νῦν 
πορευσόμεϑα)] συμπορευσόμεϑα ΧΟῊ οὗ αὖ -ὠμεϑα Υ. 17 ἑαυ- 
τοὺς Υ. 18 ὡπλισμένους Υ. 20 ἴωμεν Χαν. | καϑεύδουσιν 
αὐτῶν Ὁ. 21 [αὐτῶν] Ἠροτσοτάθη. 2 δὲ καὶ αἴσθωνται 
γ2. || αἴσϑωνται ἡμᾶς γ5. || πολὺ ἂν χΖ, πολὺ δὴ ΒΙΟΠδΤαΒ. 
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ἢ νῦν ἀχρεῖοι ἔσονται ὑπὸ τοῦ ἐχπεπλῆχϑαι. εἰ δέ 
τις τοῦτο ἐννοεῖται, ὃ δὴ λέγεται φοβερὸν εἶναι τοῖς 

εἰς πόλιν εἰσιοῦσι, μὴ ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβάντες βάλλω- 

σιν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. τοῦτο μάλιστα ϑαρρεῖτε᾽ ἢν γὰρ 

ἀναβῶσί τινες ἐπὶ τὰς οἰκίας, ἔχομεν σύμμαχον ϑεὸν 

Ἥφαιστον. εὔφλεκτα δὲ τὰ πρόϑυρα αὐτῶν, φοίνικος 

μὲν αἱ ϑύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεκκαύματι 

κεχριμέναι. ἡμεῖς δ᾽ αὖ πολλὴν μὲν δᾷδα ἔχομεν. ἣ ταχὺ 

πολὺ πῦρ τέξεται, πολλὴν δὲ πίτταν καὶ στυππεῖον, 

ἃ ταχὺ πολλὴν παρακαλεῖ φλόγα ὥστε ἀνάγκην εἶναι 

ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ κατα- 

κεχαῦσϑαι ἀλλ᾽ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὅπλα ἡγήδομαι 
δ᾽ ἐγὼ σὺν τοῖς ϑεοῖς. ὑμεῖς δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδάτα καὶ 
Γωβρύα, δείκνυτε τὰς ὁδούς" ἴστε γάρ᾽ ὅταν δ᾽ ἐντὸς 

γενώμεϑα. τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. Καὶ 

μήν, ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη 

ϑαυμαστὸν εἰ καὶ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασι- 

λείου εἷἶεν᾽ κωμάξει γὰρ ἡ πόλις πᾶσα τῇδε τῇ νυκτί. 
φυλακῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευξόμεϑα᾽ ἔστι γὰρ 

αἰεὶ τεταγμένη. Οὐκ ἂν μέλλειν δέοι, ἔφη ὃ Κῦρος. 

ἀλλ᾽ ἱέναι, ἵνα ἀπαρασκεύους ὡς μάλιστα λάβωμεν 

τους ἄνδρας. 

2 τι Ε6. ᾿" ἐννοεῖτε Ε. ὃ βάλωσιν 2Υ. 4 τούτῳ γ. ὄ τινὲς 
ῬΡοβὺ οἰκίας ὑγᾶμβρ. Υ. σύμμαχον οτι. Ε΄. 6 φοίνικας ΚΕ. 
8 κεχρισμέναι οοαά., οοὐν. ΟοὈοῦ.  ρῬοβϑὺ πολλὴν δα. μὲν Υ2}. ᾿ 
ἢ τάχει ΑἩ [0 παρακαλεῖ πολλὴν χ». ᾿ ἀνάγκη ΑΉἩ. 183 τὰ 
οἵη. ΧΗ Ζοι. 17 ϑαυμαστὸν ἂν εἴη χ. ᾿ εἰ καὶ Ε', εἶναι Ζ, 
καὶ Χ, καὶ γὰρ 2), ἴδΔο. Υ. || ροϑὺ ἄκλειστοι 84. γὰρ ΧΩΥ͂. 
18 εἶεν" κωμάξει ϑίορμαπαβ, ὡς ἐν κώμῳ: δοκεῖ χΩΥ, εἶεν κω- 
μοδοκεῖ Υ, εἶεν ξενοδοκεῖ Ηἰομαγάβ, εἶεν δειπνεῖ υρ. πᾶσα ἡ 
πόλις γ. ᾿ Ροβϑῦ πᾶσα 88. εἶναι Μυγοίμπβ. ᾿᾿ τῇ οἵη. χω. 19 ἔστι] 
ἔστη αρυ. 0 ἀεὶ γ. ἂν μέλλειν Μυτούαβ, ἀμελεῖν 5. ἂν 
ἀμελεῖν χγ. 2] γοϑβϑὺ μάλιστα δαᾶ. ἂν 26. 
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Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐρρήϑη, ἐπορεύοντο" τῶν δὲ ἀπαν- 

τώτων οἱ μὲν ἀπέϑνῃσκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἔφευγον 

πάλιν εἴσω, οἱ δ᾽ ἐβόων᾽ οἱ δ᾽ ἀμφὶ Γωβρύαν 

συνεβόων αὐτοῖς, ὡς κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί καὶ 

ἰόντες ἧ ἐδύναντο [ὡς] τάχιστα ἐπὶ τοῖς βασιλείοις 

ἐγένοντο. καὶ οἱ μὲν σὺν τῷ Γωβρύᾳ καὶ Γαδάτᾳ 
τεταγμένοι κεκλειμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας τοῦ βα- 

σιλείου. οἱ δὲ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχϑέντες ἐπεισπί- 
πτουόσιν αὐτοῖς πίνουσι πρὸς φῶς πολύ, καὶ εὐθὺς 

ὡς πολεμίοις ἐχρῶντο αὐτοῖς. ὡς δὲ κραυγὴ καὶ κτύ- 

πος ἐγίγνετο, αἰσϑόμενοι οἱ ἔνδον τοῦ ϑορύβου, κελεύ- 

ὅαντος τοῦ βασιλέως δκέψασϑαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, 

ἐχϑέουσί τινες ἀνοίξαντες τὰς πύλας. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν 

Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς πύλας χαλώσας εἰδσπίπτουσι καὶ 

τοῖς πάλιν φεύγουσιν εἴδω ἐφεπόμενοι καὶ παίοντες 

ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βασιλέα" καὶ ἤδη ἑστηκότα αὖ- 

τὸν χαὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν ἀκινάκην εὑρίσκουσι. καὶ 

τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ Γωβρύᾳ ἐχειροῦντο᾽ 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέϑνῃσκον, ὃ μὲν προβαλλόμενός 

τι, ὃ δὲ φεύγων, ὃ δέ γε καὶ ἀμυνόμενος ὅτῳ ἐδύ- 

νατο. ὁ δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς τῶν ἱππέων τάξεις 

κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὺὃς μὲν ἔξω λαμβάνοιεν 

κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν τοὺς 

9. εἴσω] ὀπίσω γ. ἡ ἃπύα γωβρύαν δαᾶ. τὸν ΧΩ. 4 καὶ 
αὐτοὶ ὄντες Υ, ὄντες αὐτοὶ 5σ. ὃ ὡς οοἀᾶά., οτα. 64. ΕὐοΟΠΘΗΒ18 
ἃ. 1618. ὦ κεκλειμένας Ἐ', κεκλεισμένας ἔ οοὖ. Ζοπ. [πύλας] 
ϑύρας Ἐ. 10 πολέμιοι ἐχρῶντο αὐτοῖς ΧΥ. πολέμιον ἐχοῶντο 
ΑΗ, πολεμίοις ἐχρῶντο Ο. 11 καὶ κελεύσαντος Υ. 18 οἱ 
δ᾽ ἀμφὶ... 14 χαλώσας οτα. 2. 14 χαλώσας οτα. ΣΧ, εἰς ἃς Ζ.. 
17 σπασάμενον γ. 18 γωβρύᾳ πολλοὶ ἐχειροῦντο ΧΕΥ͂. 19 προ- 
βαλόμενός (βοᾶ -λλ- Νὴ “2. 40 τι͵] τις ΑΘ. [||Ἀ«Ἀδύναιτο γΥγ. 
21 διέπεμπε τάξεις ἱππέων Υ. 
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συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν᾽ εἰ δέ τις ἔξω λη- 

φϑείη, ὅτι ϑανατώσοιτο. 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γω- 

βούας ἧκον" καὶ ϑεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι 

τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ 

Κύρου κατεφίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δα- 

κρύοντες ἅμα χαρᾷ [καὶ εὐφραινόμενοι]. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα 
ἐγένετο καὶ ἤσϑοντο οἱ τὰς ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκυῖάν 
τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βασιλέα τεϑνηκότα, παραδιδόασι 

καὶ τὰς ἄκρας. ὃ δὲ Κῦρος τὰς μὲν ἄκρας εὐϑὺς 

παρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ φρουροὺς εἰς 

ταύτας ἀνέπεμπε, τοὺς δὲ τεϑνηκότας ϑάττειν ἐφῆκε 

τοῖς προσήκουσι" τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέλευ- 
ὅεν ἀποφέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους" ὅπου 

δὲ ληφϑήσοιτο ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντες 
οἱ ἔνδον ἀποθανοῖντος οἱ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ 
Κῦρος ταῦτα μὲν εἷς τὰς ἄκρας κατέϑετο, ὡς εἴη 

ἕτοιμα, εἴ τί ποτε δέοι χρῆσϑαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρα- 

κτο, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώ- 

του τῆς πόλεως οὔσης ἀκροϑίνια τοῖς ϑεοῖς καὶ τεμένη 

ἐκέλευσεν ἐξελεῖν. ἐκ τούτου δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου 

καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ κοινῶνας ἐνόμιξε τῶν κατα- 

πεπραγμένων οὕτω δὲ διένειμεν ὥσπερ ἐδέδοκτο τὰ 

κράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, 

1 ληφϑήσοιτο Υ. ὃ ΣΝ ΜΌΝ Υ. 6 ρυΐυβ καὶ οτῃ. Κ᾿ 
καὶ εὐφραινόμενοι 6]. Τἤποκο. 1Π φρουρὰς χ. 13 ϑάπτειν 

Ὁἴη. Υ. ᾿ ἐφῆκε) ἀνῆκε Ο, ἀνεῖχε Ε. 18 ἐκέλευεν γΑῊ. 14 βα- 
βυλωνίους 6]. Ηατίτηδη. 1 ληφϑεῖεν α, λειφϑεῖεν ΑἬΉοοΥ., 
λειφϑήσοιτο ἮΙ. ᾿ προηγόρευον Υ. [19 καλέσας τοὺς μάγους Ὁ). 
Ὡ καὶ οπι. Υ. 22 χοινῶνας ὟΥ ϑαϊὰ., κοινωνοὺς χα. ᾿ ἐνο- 
μίξετο αρτ ϑαϊά. ἢ οὕτω δὲ γι καὶ οὕτω “, οὕτω ΧΗρτ. 
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᾿διωσώμεϑα᾽ ἔπειτα δὲ καϑ' ἡσυχίαν συγγενησδόμεϑα. 

5604 ΤΒΟΨΙ, ΘΆΡΗΝΕ 

διδάσκειν προσιόντας ἐκέλευσε. προεῖπε δὲ Βαβυλω- 
νίοις μὲν τὴν γῆν ἐργαξεσϑαι καὶ τοὺς δασμοὶς ἀπο- 

φέρειν καὶ ϑεραπεύειν τούτους οἷς ἕκαστοι αὐτῶν 

ἐδόϑησαν. Πέρσας δὲ τοὺς κοινῶνας καὶ τῶν συμμά- 

χῶν ὅσοι μένειν ἡροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς δεσπότας ὧν 
ἔλαβον προηγόρευε διαλέγεσϑαι. 

Ἔκ δὲ τούτου ἐπιϑυμῶν ὃ Κῦρος ἤδη κατασκχευά- 

σαῦϑαι χαὶ αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν 
αὐτῷ τοῦτο σὺν τῇ τῶν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, ὡς ὅτι 

ἥκιστα ἂν ἐπιφϑόνως σπάνιός τε καὶ σεμνὸς φανείη. 

ὧδε οὖν ἐμηχανᾶτο τοῦτο. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὅπου 
ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι προσεδέχετο τὸν βουλόμενον 
λέγειν τι καὶ ἀποκρινάμενος ἀπέπεμπεν. οἱ δ᾽ ἄν- 
ϑρῶώποι ὡς ἔγνωσαν ὅτι προσδέχοιτο, ἧκον ἀμήχανοι 

τὸ πλῆϑος᾽ καὶ ὠϑουμένων περὶ τοῦ προσδελϑεῖν ἠχή 

τε πολλὴ χαὶ μάχη ἦν. οἱ δὲ ὑπηρέται ὡς ἐδύ- 
ναντοὸ διακρίναντας προσίεδαν. ὁπότε δέ τις τῶν 

φίλων διωδάμενος τὸν ὄχλον προφανεξίη, προτείνων 

ὃ Κῦρος τὴν χεῖρα προσήγετο αὐτοὺς καὶ οὕτως ἔλε- 
γεν᾽ ἄνδρες φίλοι. περιμένετε, ἕως (ἂν τὸν ὄχλον 

1 προσιόντα διδάσκειν γ. [| ἐκέλευε 2. 2. δασμοὺς] πόδας 
Νὴ. κ. ὃ αὐτῶν ἕκαστον Υ. 4 πέρσας δὲ] ὡς πέρσας δὲ καὶ 
ΧΑΗ, πέρσας δὲ καὶ ΝΟ. || κοινῶνας Ὠιπά. (Η ργῦ), κοινωνοὺς 2, 
κοινωνοῦντας οοὔὗ. ὅ ἑαυτῷ γ. 6 ἔλαβεν Ἐ. 7 ἐπεϑύμει ν. [} 
ἤδη οτὰ. ΚΕ. 10 ἀνεπιφϑόνως οοαα. ρτϑοῦου Εἰ. 18 ἀπο- 
κρινόμενος ΧΩ. 1ὅ ἠχή οὁρο, μηχανή οοἀά, 16 μηχανὴ... 
ἣν] πολλὴ μηχανὴ ἦν Υ. 17 διακρίνοντες ΕἸ. | προσίεσαν 
ϑύθρμθμπαβ, προσήεσαν οοαά. [[ Δα τῶν Δα. καὶ γ5Ζ. 18 σπρο- 
φανείη] φανείη δηΐθ διωσάμενος ΕΠ, ροϑὺ διωσάμενος (. 
90 ἄνδρες φίλοι οτα. 2.  παραμένετε ἕως ΧΩΥ, περιμένετε ὡς 
γ. «ἃν» Βοχυι]οῖμ. 21 διωσόμεϑα ΧΩΥ͂. | ἔπειτα... συγ- 
γενησόμεϑα οτη. Υ2. 
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οἱ μὲν δὴ φίλοι περιέμενον, ὃ δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ 

πλείων ἐπέρρει, ἕωσπερ ἔφϑασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν 
τοῖς φίλοις αὐτὸν σχολάσαι [καὶ] συγγενέσϑαι. οὕτω 

δὴ ὁ Κῦρος λέγει, Ὥρα, ἔφη, ὦ ἄνδρες, νῦν μὲν [και- 
ρὸς] διαλυϑῆναι" αὔριον δὲ πρῷ ἔλϑετε᾽ καὶ γὰρ ἐγὼ 
βούλομαι ὑμῖν τι διαλεχϑῆναι. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 

φίλοι ἄσμενοι ὥχοντο ἀποϑέοντες, δίκην δεδωκότες 

ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων. καὶ τότε μὲν οὕτως 

ἐκοιμήϑησαν. 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ μὲν Κῦρος παρῆν εἰς τὸ αὐτὸ 

χωρίον, ἀνθρώπων δὲ πολὺ πλέον πλῆϑος περιειστή- 

κει βουλομένων προσιέναι, καὶ πολὺ πρότερον ἢ οἱ 

φίλοι παρῆσαν. ὃ οὖν Κῦρος περιστησάμενος τῶν 

ξυστοφόρων Περσῶν κύκλον μέγαν εἶπε μηδένα παρ- 
νιέναι ἢ τοὺς φίλους τε καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν Περσῶν 

τε καὶ τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον οὗτοι, ἔλεξεν 

ὁ Κῦρος αὐτοῖς τοιάδε. ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι. 
τοῖς μὲν ϑεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμψασϑαι τὸ μὴ 

οὐχὶ μέχρι τοῦδε πάντα ὅσα ηὐχόμεϑα καταπεπραχέ- 

40 

4 

ναι εἰ μέντοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα πράττειν 30 

ὥστε μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν 

μήτε μετὰ τῶν φίλων εὐφρανϑῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν 

ταύτην τὴν εὐδαιμονίαν κελεύω. ἐνενοήδσατε γάρ, 

1 περιέμενον Ὁ, παρέμενον οὕ. ᾿ πλείω καὶ πλείω «. 3. ὥστ᾽ 
Υ͂, ἕωσπερ 2, ἕως χ. ᾿ παρέφϑασεν χ. ἑσπέρα τε χΩΗΥ͂. 
ὃ σχολάσαι αὐτὸν γΥ. [καὶ] 6ρῸ. 4 ὥρα Οοβεύ, ἄρα νοὶ ἄρ᾽ 
οοαα. [1 [καιρὸς] ΟοὈθύ. Ὁ ἀκούσαντες δὲ Υ. ὃ ἀπὸ γσ. 
11 πλείω ΟῊ ρυ, πλεῖον οϑῦ. ᾿ περιεστήχει ΕΘΥ͂. 19 βουλό- 
μδνον Υ. 14 ξιφηφόρων χ. ᾿ μέγα Ἐ. 1 δηΐθ ἢ δᾶᾶ. ἄλ- 
λον Υ. [[ ΡῬοβῦ. τοὺς οἴη. γ5Ζ. [6 οὗτοι] αὐτοὶ χα Υ. [7 τοι- 
αῦτα ἃ. 2] ἀμφ᾽ ὑφ᾽ Οὐ. " αὐτὸν οοἀᾷ. 98. ἐννοήσατε χαΐ Ὦ. 
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ἔφη, καὶ χϑὲς δήπου ὅτι ξἕωϑὲν ἀρξάμενοι ἀκούειν 
τῶν προσιόντων οὐκ ἐλήξαμεν πρόσϑεν ἑσπέρας" καὶ 
νῦν ὁρᾶτε τούτους ἄλλους πλείονας τῶν χϑὲς παρόντας 

ὡς πράγματα ἡμῖν παρέξοντας. εἰ οὖν τις τούτοις 

ὑφέξει ἑαυτόν, λογίξομαν μικρὸν μέν τι ὑμῖν μέρος 

ἐμοῦ μετεσόμενον, μικρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν" ἐμαυτοῦ 

μέντοι σαφῶς οἷδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι μετέσται. ἔτι. 

δ᾽, ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πρᾶγμα, ἐγὼ γὰρ δήπου 

ὑμῖν μὲν ὥσπερ εἷκὸς διάκειμαι: τούτων δὲ τῶν περι- 

εστηκότων ἤ τινα ἢ οὐδένα οἶδα, καὶ οὗτοι πάντες οὕτω 

παρεδχευασμένοι εἰσὶν ὡς, ἢν νικῶσυν ὑμᾶς ὠϑοῦντες, 

πρότεροι ἃ βούλονται ὑμῶν παρ᾽ ἐμοῦ διαπραξόμενοι. 

ἐγὼ δὲ ἠξίουν τοὺς τοιούτους, εἴ τίς τι ἐμοῦ δέοιτο, 
ϑεραπεύειν ὑμᾶς τοὺς ἐμοὺς φίλους δεομένους προῦσ- 

αγωγῆς. ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις, τί δῆτα οὐχ οὕτως 
ἐξ ἀρχῆς παρεδχευασάμην, ἀλλὰ παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ 

ἐμαυτόν. ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοιαῦτα ἐγίγνωσχον 

ὄντα ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα μήτε τῷ 

εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τῷ πράττειν ἃ ἂν καιρὸς ἦ᾽ τοὺς δὲ 

σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιξον ὧν δεῖ 
πραχϑῆναι παριέναι. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ὃ φιλοπονώ- 

τατος πόλεμος ἀναπέπαυται, δοκεῖ μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ 

1. ἔφη οτὰ. Ἐ'. | ἐχϑὲς δήπουθεν γ. [[|ἰὅτι οτα. χψ. ἃ τούτους 
χαὶ ἄλλους ΧΩ. | ἐχϑὲς Υ. Ι παρόντων ΧΑΗΓ. ὅ ἑαυτὸν} 
αὐτοῖς 2, αὑτὸν Υ. [|| μικρὸν αὶ (π τ88.). μεῖζον ΑΗ. 6 ἐμοῦ 
οἵη. Υ. || δὲ] μὲν 2. ᾿ ἐμοὶ οἴὰ 2. 7 μοι ΟΤα. ΖΥ. 8 ἔφη 
ΟΣ: 10 οἶδα 2, εἶδον ΣΧ, γιγνώσκω Υ. ᾿ οὕτω ΟΙη. Υ2Ε. 
11 εἰ νικήσωσιν Ἐ.. 19 πρότερον ΧΑΗΨ., | ἃ βούλονται] ἂν 
βούλωνται (, ἂν βούλονται ΕΒ. διαπραξάμενοι 7ἷ)κ2ωι. 18 τού- 
τους ΣΧ, τοὺς τοιούτους γ, τούτους τοὺς τοιούτους 2. [τὸ οἵα. ΥγΑ. 
16 κατεσκευασάμην Υ | ἐμαυτὸν ἐν τῷ μέσῳ γ. 17 γιγνώσκω 
τοιαῦτα εἶναι (ὄντα Ὠ) γ. 18 τὸ εἰδέναι «Ὁ. 19 τὸ πράτ- 
τειν γα. 20 δεῖ] χρὴ χ. 21 δὲ ἐπεὶ γ. [ϊ δηξθ ὁ δαα. καὶ ΣΖ. 

πιστὰ ΝΣ 
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ἀναπαύσεώς τινος ζὀρϑῶςν ἀξιοῦν τυγχάνειν. ὡς οὖν 

ἐμοῦ ἀποροῦντος ὅ,τι ἂν τύχοιμι ποιῶν ὥστε καλῶς ἔχειν 

τά τε ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπι- 
μελεῖσϑαι, συμβουλευέτω ὅ,τι τις ὁρᾷ συμφορώτατον. 

Κῦρος μὲν οὕτως εἷπεν. ἀνίσταται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Ἷ 

᾿Αρτάβαξος ὃ συγγενής ποτε φήσας εἷναι καὶ εἶπεν, 

Ἦ καλῶς. ἔφη, ἐποίησας, ὦ Κῦρε, ἄρξας τοῦ λόγου. 

ἐγὼ γὰρ ἔτι νέου μὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπ- 

εϑύμουν φίλος γενέσϑαι, ὁρῶν δέ δὲ οὐδὲν δεόμενον 

ἐμοῦ χατώκνουν δοι προσιέναι. ἐπειδὴ δ᾽ ἔτυχές ποτε 
καὶ ἐμοῦ δεηϑεὶς [προϑύμως] ἐξαγγεῖλαι πρὸς Μήδους 

τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προϑύμως 

ὅσοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι ἐσοίμην καὶ ἐξέδσοιτό 

μοι διαλέγεσϑαί σοι ὁπόσον χρόνον βουλοίμην. καὶ ἐκεῖνα 

μὲν δὴ ἐπράχϑη ὥστε δε ἐπαινεῖν. μετὰ τοῦτο ὝὙρχα- 

νιον μὲν πρῶτοι φίλοι ἐγένοντο ἡμῖν καὶ μάλα πει- 

νῶσι συμμάχων. ὥστε μόνον οὐχ ἐν ταῖς ἀγκάλαις 

περιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ 

ἑάλω τὸ πολέμιον στρατόπεδον, οὐχ οἶμαι σχολή δοι 
ἦν ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν᾽ καὶ ἐγώ σοι συνεγίγνωσκον. ἐκ 
δὲ τούτου Γωβρύας ἡμῖν φίλος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαι- 

ρον᾽ χαὶ αὖϑις Γαδάτας" καὶ ἤδη ἔργον σοῦ ἦν μετα- 

1 ζοόὀρϑῶς» 6ρο. ᾿ οὖν οἱ. Υ. 4 τις ὅτι Υ. ὅ ρΡοβὺ μὲν 
δαα. οὖν 6 ρΡοβὺ εἶναι Δα. τοῦ κύρου Χ. 10 ἐπειδὴ 
δὲ Ο, ἐπεὶ δ᾽ οθύ. 11 [προϑύμως] Ηυρ. 12 ροβὺ παρὰ 
δαα. τοῦ αὐ. ᾿ πρόϑυμος ΑΗ. «.18 ρῥτγίυβ σον οἵχ. Ε. 14 ροβὶ 
ὁπόσον Δα. ἂν χαΥ͂. 1 δὴ ἐπράχϑη] διεπράχϑη Ε΄. ᾿ σε 
οἵη. 2. [ δὲ ρμοβϑὺ μετὰ δαᾶ. Τρ. 16 ἡμῖν ἐγένοντο 27 (ΠΪ8ὶ 
αὐοα Τὶ φίλοι 15 50. δηΐθ οὖ ροβὺ ἡμῖν ΡοΒ.). 17 ἐν] ἂν Ε΄. 
18 περιφέρομεν 2. ἀγαπῶντες ἀθ)]. Οονού. ᾿ δὲ οἵα. ἃ 
19 σχολή σοι ἦν Ὦ, σχολήν σοι εἶναι χεῦΥ͂. σχολὴ ποιεῖν Ἐ. 
30 καὶ οπι. "' 99. αὖϑις] πάλιν γ. ᾿ ἤδη] δὴ χηΥ͂. 
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2608 τὰ. ΑΡῖΣ 

λαβεῖν. ἐπεί γε μέντοι καὶ Σάκαν καὶ Καδούσιοι σύμ- 

μαχον ἐγενένηντο, ϑεραπεύειν εἰκότως ἔδει τούτους᾽ 

καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐϑεράπευον. ὡς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν 
ἔνϑεν ὡρμήϑημεν, ὁρῶν δὲ ἀμφ᾽ ἵππους ἔχοντα, 
ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανάς, ἡγούμην, ἐπεὶ ἀπὸ τού- 

του δχολάδαις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ ἐμὲ ἕξευν σχολήν. 
ὥς γε μέντοι ἦλϑεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθροώ- 
πους ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσϑαι., ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέ- 

γιστα εἴη" εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν 

εἰδέναι ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφϑονία τῆς ἐμῆς καὶ [τῆς] 

σῆς συνουσίας. καὶ νῦν δὴ νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην 
μάχην καὶ Σάρδεις καὶ Κροῖσον ὑποχείριον ἔχομεν καὶ 

Βαβυλῶνα ἡρήκαμεν καὶ πάντας κατεστράμμεϑα, καὶ 
μὰ τὸν Μίϑρην ἐγώ τοι ἐχϑές, εἰ μὴ πολλοῖς διεπύ- 
κτευσα, οὐκ ἄν δοι ἐδυνάμην προσδελϑεῖν. ἐπεί γε 
μέντοι ἐδεξιώσδω μὲ καὶ παρὰ δοὶ ἐκέλευσας μένειν, 

ἤδη περίβλεπτος ἦν, ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος καὶ ἄποτος 

διημέρευον. νῦν οὖν εἰ μὲν ἔσται πῇ ὅπως οἱ πλεί- 
του ἄξιοι γεγενημένοι πλεῖστόν ὅου μέρος μεϑέξομεν" 
εἰ δὲ μή. πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν. 
ἀπιέναι πάντας ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων. 

Ἐπὶ τούτῳ ἐγέλασε μὲν ὃ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί" 
Χρυσάντας δ᾽ ἀνέστη ὃ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿4λλὰ 

τὸ μὲν πρόσϑεν, ὦ Κῦρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ δαυ- 

1 καὶ σάκαι] σάκαι τε Υ. - 33. ἐγένοντο χ. ᾿ ἔδει τούτους εἰ- 
κότως Υ. 4 ἔνϑα χ. ᾿ ὡρμήϑην μὲν “4. σὲ δ᾽ ΑΗ οοΥ. ὅ καὶ. 
ἡγούμην 5 (5804 Ῥαποῦϊβ ποίων!ὐ 6). ᾿ τούτων Υ. 6 ἄξειν 0. 

1ὃ πάντα “. 14 χϑὲς γ. 15 ἄν σοι 0, σον οτὰ. Βὶ, ροϑῦ 
ἐδυνάμην ὑτῶηβρ. οθὗ. 16 ἐξεδιώσω ΑΉ, ἐξιδιώσω Υ ἢ. 
29. ἐγέλασεν κῦρος Υ. 24 εἰκότως ὦ κῦρε Υ. 



ἘΒΡΥΝ; ΘΑΡΩΤΥι 9609 

τὸν παρεῖχες, δι᾽ ἅ τε αὐτὸς εἶπες καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς 
ὅοι μάλιστα ἦν ϑεραπευτέον. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν 

αὐτῶν ἕνεκα παρῆμεν τὸ δὲ πλῆϑος ἔδει ἀναχτᾶσϑαι 

ἐκ παντὸς τρόπου, ὅπως ὅτι ἥδιστα συμπονεῖν καὶ συγ- 

κινδυνεύειν ἡμῖν ἐθέλοιεν. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἕνα δ60 

τρόπον μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλους δύνασαι ἀνακτᾶ- 

σϑαι οὺς καιρὸς εἴη, ἤδη καὶ οἰκίας σε τυχεῖν ἄξιον" ἢ τί 

ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος ἄμοιρος εἴης ἑστίας, 

οὗ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρώποις οὔτε ἥδιον 

οὔτε οἰκειότερόν ἐστιν οὐδέν; ἔπειτα δ᾽, ἔφη, οὐκ ἂν 10 

οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύνεσϑαι, εἰ σὲ μὲν δρῷμεν ἔξω καρ- 

τεροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίαις εἴημεν καὶ σοῦ δοκοίημεν 

πλεονεκτεῖν; ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, συνηγό- δ1 

ρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. ἐκ τούτου δὴ εἰσέρ- 

χεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα ι5 

ἐνταῦϑ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλϑεν ὁ Κῦρος, 
πρῶτον μὲν Ἑστίᾳ ἔϑυσεν, ἔπειτα Διὶ Ῥ ΝΑ καὶ εἴ 

τινι ἄλλῳ ϑεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο. 

Ποιήσας δὲ ταῦτα τὰ ἄλλα ἤδη ἤρχετο διοικεῖν. ὅ8 

ἐννοῶν δὲ τὸ αὑτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν 530 

πολλῶν ἀνϑρώπων., παρασκευάζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πό- 

1 εἶπας Βιπά,, εἶπες οοαα. ὅ οὐχ ἕνα τρόπον μόνον ἔχεις 
ΘρῸ, οὐχ οὕτω τρόπον (του Π).6ὴ) μόνον ἔχεις ΧΥ, οὖν τρόπῳ 
μόνῳ ἔχεις 4. οὐχ οὕτω τρόπῳ μόνῳ ἔχεις Υ. 6 ἄλλως Ηοτί- 
Ἰρίῃη, ἄλλοις Μαάνιρ. ἀνακτᾶσϑαι δύνασαι χα. γ τυγχάνειν 
χ. [1 δι 8 ἀρχῆς] ἢ ἀπολαύσαιό γ᾽ ἂν οὐδὲν τῆς σῆς ἀρχῆς 
᾿Ν ἀπολαύσαις γὰρ οὐδὲν τῆς σῆς ἀρχῆς Ὁ. 9 οὗ] ἧς Υ. 
11 καὶ οπι. Υ. 14 δυΐθ αὐτῷ δα. δ᾽ γ. ᾿ ταὐτὰ Μαυτοίῃβ, 
ταῦτα ὙΡῚ 16 ἐνταῦϑ᾽ οἱ] ἐνταυϑοῖ Η. ἐπεὶ δὲ] ἐπεὶ δὴ Η, 
ἐπειδὴ Α. | ὁ οπι. χῳ. 17 ροβὺ ἔπειτα δα. δὲ γ. 18 ϑεῶν γ. 
19 ἤδη μηδ χ. 920 αὑτοῦ Ὁ, αὐτοῦ οοὐ. 92] παρεσκευάξετο 5, 
᾿κατασκευάζοιτο Υ. ᾿ δηΐθ πόλει δαἀᾶ. τῇ χηΥ. 

ΧΘΠΟΡΉ, 1πδὲϊξ. Ογτὶ. ἘΠᾷ, τίου. 94 
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λει τῇ μεγίστῃ τῶν φανερῶν, αὕτη δ᾽ οὕτως ἔχοι αὑτῷ 

ὡς πολεμιωτάτη ἂν γένοιτο ἀνδρὶ πόλις, ταῦτα δὴ λο- 

γιξόμενος φυλακῆς περὶ τὸ δῶμα ἡγήσατο δεῖσϑαι. 

γνοὺς δ᾽ ὅτι οὐδαμοῦ ἄνθρωποι εὐχειρωτότεροί εἶσιν 

ἢ ἐν σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ λουτροῖς καὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, 

ἐσκόπει τίνας ἂν ἐν τοῖς περὶ αὑτὸν πιστοτάτους 

ἔχοι. ἐνόμισε δὲ μὴ ἂν γενέσϑαι ποτὲ πιστὸν ἄνϑρω- 
πον ὅστις ἄλλον μᾶλλον φιλήδοι τοῦ τῆς φυλακῆς 

δεομένου. τοὺς μὲν οὖν ἔχοντας παῖδας ἢ γυναῖχας 
συναρμοττούσδας ἢ παιδικὰ ἔγνω φύσει ἠναγκάσϑαι 

ταῦτα μάλιστα φιλεῖν" τοὺς δ᾽ εὐνούχους ὁρῶν πάντων 

τούτων στερομένους ἡγήσατο τούτους ἂν περὶ πλείστου 

ποιεῖσϑαι οἵτινες δύναιντο πλουτίζξειν μάλιστα αὐτοὺς 

καὶ βοηϑεῖν. εἴ τι ἀδικοῖντο, καὶ τιμὰς περιάπτειν 

αὐτοῖς᾽ τούτοις δ᾽ εὐεργετοῦντα ὑπερβάλλειν αὐτὸν 

οὐδέν᾽ ἂν ἡγεῖτο δύνασϑαι. πρὸς δὲ τούτοις ἄδοξοι 

ὄντες οἱ εὐνοῦχοι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ διὰ 

τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου προσδέονται᾽ οὐδεὶς γὰρ 
ἀνὴρ ὅστις οὐκ ἂν ἀξιώσειεν εὐνούχου πλέον ἔχειν ἐν 
παντί, εἰ μή τι ἄλλο κρεῖττον ἀπείργοι᾽ δεσπότῃ δὲ 

1 ἔχει ΧΑ. [|| αὐτῷ οοαά. 3 πολεμιωτάτη ἂν Εἰ, ἂν πολε- 
μιωτάτη ΥΥ, ἂν πολεμιωτάτη ἂν Ο, ἀπολεμωτάτη ἂν 4. ᾿ ἀνδρὶ 
πόλις οτα. 2. 4 εὐχειρό(ώ)τεροι ΧἉΑΥ͂. || εἰσὶν εὐχειρωτότεροι Υ. 
ὅ σιτίοις χ. [[| καὶ λουτροῖς) οἸῃη. χ, καὶ λουτρῷ Υ. 6 ἐν τοῖς 
ΘΒΡΌ, ἐν τούτοις οο4α. ᾿ αὑτὸν Εἰ, αὐτὸν ΟΥ̓́, ἑαυτὸν οοὗ. ἢ 
πιστοτάτοις Ε΄, πιστοτάτας χ 7 δὲ] δὴ γ. μὴ ἄν ποτέ τινὰ 
πιστὸν γενέσϑαι Ὁ. 8. μᾶλλον ἄλλον χ. φιλήσει ΧγΥ. 9 γυ- 
ναῖκα συναρμόξουσαν γΥ. 10 συνηναγκάσϑαι ΥγΟΥ͂, ἂν ἠναγκά- 
σϑαι Παρ. 12 στερουμένους ΟἿ, ἐστερημένους ἃ. ἡγήσατο 
μὴ τούτους Χ. 15 δύνανται χΧΑΥ. 15 τούτους οοαά,, ΟΟΥΤ. 
Ῥαῃύεσϊ 68 οἵ. ὙΠΙ 2, 2. 22. ἵ εὐεργετοῦντας Υ. 16 οὐδὲν 
οοαα., οΟΥΤ. ϑομπρΙα 61. 19 ἀνὴρ γ, ἂν ἦν ΧΑΗ, ἦν 6. |} 
ἀξιώσειε πλέον ἔχειν εὐνούχου Χ. 390 τις ἄλλος κρείττων Υ. 

Θι 

δ 

ἊΝ ᾿ 

ΠῚ ἩΡΡΝΝ,, ΤΠ ΤΡ» ὃ" ΨΌ. θυ» γον» σα» νον ν ἩΨΟΒΝ ΨΘΘΒΗ ΩΨ ἊΝ, 



118. ΥἹΙ. ΟΑΡ. Υ͂. 211 

πιστὸν ὄντα οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν καὶ τὸν εὐνοῦχον. 

ὃ δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηϑείη, ἀνάλκιδας τοὺς εὐνούχους 

γίγνεσϑαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. ἐτεχμαίρετο δὲ 

καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ξῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἵπποι ἐχ- 

τεμνόμενοι τοῖ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίξειν ἀποπαύονται, 

πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τε ταῦροι 

ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειϑεῖν ὑφίεν- 

ται. τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσϑαι οὐ στερίόσκονται, 
καὶ οἱ κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν τοὺς 

δεσπότας ἀποπαύονται ἐκτεμνόμεναι, φυλάττειν δὲ καὶ 

εἷς ϑήραν οὐδὲν κακίους γίγνονται. χαὶ οἵ γε ἄνϑρω- 
ποι ὡσαύτως ἠρεμέστεροι γίγνονται στερισκόμενοι ταύ- 

της τῆς ἐπυϑυμίας, οὐ μέντοι ἀμελέστεροί γε τῶν προῦσ- 

ταττομένων, οὐδ᾽ ἧττόν τι ἱππικοί, οὐδὲ ἧττόν τι 

ἀχοντιστικοί, οὐδὲ ἧττον φιλότιμοι. κατάδηλοι δ᾽ 

ἐγίγνοντο καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς ϑήραις ὅτι 

ἔσῳξον τὸ φιλόνικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. τοῦ δὲ πιστοὶ 

εἶναι ἐν τῇ φϑορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσανον 
ἐδίδοσαν" οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο ἐν 

ταῖς δεσποτικαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. εἰ δέ τι ἄρα 

τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσϑαι δοκοῦσιν, ὁ σίδηρος 

᾿ἀνισοῖ τοὺς ἀσϑενεῖς ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς ἰσχυροῖς. ταῦτα 

2 ἄν τις μάλιστα χ. ᾿ δηίθ τοὺς Δα. καὶ (ΙΑ. 4 καὶ οῃῃ. χ. 
ὃ τοῦ] τὸ ΖΦ. 9 ἀπολείπειν Χ, ἀπολιπεῖν ΦΥ͂ οἱ (ατἱ ἴῃ τηᾶτρ. 
κύνες ἐκτεμνόμενοι ἀπολείπουσι τοὺς δεσπότας) Ε΄. 10 καὶ 
εἰς] κἂν εἰς Ζ, καὶ γ. 11 ϑύραν] ϑηρᾶν γ. 19. ρμοβὲ ἦρε- 
μέστεροι δα. μὲν Ὁ), τε Ἐς. ᾿ γίγνονται... 18 ἀμελέστεροί γε 
οαὰ. Ε᾿, 19. προσταχϑησομένων Β -- Ῥαγὶβ. 1089, προστεταγ- 
μένων (α οὐ ο 684. πιϑηιι 8. Υ. Ροβ. Ε΄. 14 ἧττον ἀκοντισταὶ γ΄. 
10 ἧττόν τι γ. ᾿ κατάλληλοι Ε΄. [16 γίγνονται χε. πολεμίοις 
ΧΥΑΗ. 2] τῆς τοῦ] ἀπίστου ΗΑ. 959 ἂν ἰσοῖ (εἰσοῖ) χζ. 
τοῖς ἰσχυροῖς (-οτέροις γΥ) ἐν τῷ πολέμῳ γ2. 
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δὴ γιγνώσκων ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν πάντας τοὺς 

περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ϑεραπευτῆρας ἐποιήσατο εὐνούχους. 
Ἡγησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν φυλακὴν 

ταύτην πρὸς τὸ πλῆϑος τῶν δυσμενῶς ἐχόντων, ἐσκό- 

σπει τίνας τῶν ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον 
φύλακας λάβοι. εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κακοβιω- 

τάτους μὲν ὄντας διὰ πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ξῶντας 

διὰ τὴν τῆς χώρας τραχύτητα καὶ διὰ τὸ αὐτουργοὺς 

εἶναι, τούτους ἐνόμισε μάλιστ᾽ ἂν ἀγαπᾶν τὴν παρ᾽ 
ἡ ν “- , 5 ΄ ; 
ἑαυτῷ δίαιταν. λαμβάνει οὖν τούτων μυρίους δορυ- 

φόρους, οἱ κύκλῳ μὲν νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύλαττον 

περὶ τὰ βασίλεια, ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη᾽ ὁπότε δὲ ἐξίον 

ποι. ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. νομίσας 

δὲ καὶ Βαβυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανούς, 

εἴτ᾽ ἐπιδημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατ- 

ἕστηδε χαὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανούς μισϑὸν δὲ 

καὶ τούτοις Βαβυλωνίους ἔταξε παρέχειν, βουλόμενος 

αὐτοὺς ὡς ἀμηχανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι 

καὶ εὐκαϑεκτότατοι εἶεν. 
Αὕτη μὲν δὴ ἡ περὶ αὐτόν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν Βαβυ- 

λῶνι {φρουρὰν τότε κατασταϑεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχου- 

σα διαμένει. σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἡ πᾶσα ἀρχὴ κατ- 

ἔχοιτο καὶ ἄλλη ἔτι προσγίγνοιτο, ἡγήδατο τοὺς μι6ϑο- 

φόρους τούτους δεῖν τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων 

1 δεξάμενος ΧΥ ΑΗ. || ϑυρῶν 2. ὃ ἱκανὸν Υ. ὃ ἂν πι- 
στοτάτους] αὖ πιστοτάτους ἂν Υ. 6 φύλακας οἵα. ΣΧ. | τοὺς] 
τὰς χ 0 ἑαυτῷ ΧΑΗ, αὑτῷ α, αὐτῷ γ. 1Π καὶ νυκτὸς Υ. 
12 ἐπὶ χώρας εἴη γ, ἔσω ῥαΐσειεν χαΐν. 18 που οοαᾶ., οοτΙ. 
ΒΟΒποίάοσυ. 14 ἱκανοὺς εἶναι γ. [1 αὐτὸς οἵη. χ. 17 βαβυ- 
λωνίοις Ἐ. 90 ρεΐὰβ ἡ οι. ΑΗ. 2321] «φρουρὰ;» 6ρο. { 
κατασχεϑεῖσα 4. ἔτι οἵα. Β6. 99 δ᾽ δ᾽ ἂν Ζ. 88 δηΐθ 
μισϑοφόρους δἀἃ. μὲν γ. 934 τούτους οτη. Ο.]} δεῖν 6ρο, οὐ οοἀᾶ. 
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εἷναι ὅσον ἐλάττονας. τοὺς δὲ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐγί- 

γνωόσκε συνεκχτέον εἶναι, οἵπερ σὺν τοῖς ϑεοῖς τὸ κρα- 

τεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως μὴ ἀνήσουσι τὴν 
τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. ὅπως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς 

δοκοίη. ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄριστα εἶναι 

οὕτως ἐμμένοιέν τε καὶ ἐπιμελοῖντο τῆς ἀρετῆς. συν- 

ἔλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπικαίριοι 

ἦσαν καὶ ἀξιοχρεώτατοι αὐτῷ ἐδόκουν κοινωνοὶ εἷναι 

καὶ πόνων καὶ ἀγαϑῶν. ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, ἔλεξε τοιάδε. 

Ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν ϑεοῖς μεγί- 

στη χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίξομεν ἄξιοι 

εἶναι. νῦν μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ 
ἀγαϑὴν καὶ οἵτινες ταύτην ἐργαξόμενοι ϑρέψουσιν 

ἡμᾶς" ἔχομεν δὲ καὶ οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευᾶς. 

καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια 
ἔχειν. νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποις ἀίδιός ἐστιν. 
ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἷναι καὶ 
τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ χρήματα. οὔκουν 

ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ,τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φιλανϑρωπίᾳ οὐκ 
ἀφαιρήσεσϑε, ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. τὸ μέντοι ἐκ 
τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεϑα ἐπὶ 

ῥαδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάϑειαν, 

οἱ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀϑλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως 
. 2 οἵπερ] εἴπερ Ε΄. || τοῖς] αὐτοῖς Ε΄, αὖυ 85 ν. Ὁ. ϑεοῖς τὸ 

ΟΠ]. Χ. 8 ἐπιμελητέοι χ.ι μὴ ἀνήσουσι Μυτοίιβ, μηνύσωσι 
οοαά. ὃ δοκοίη... αὐτοὶ οτη. Ἐν. 6 οὕτως ἐμμένοιεν Ὦ, 
οὕτω(ς) συμμένοιεν 2), οὕτω συνεμμένειεν χ. 58 ἐδόκουν 
αὐτῷ ΧΗΥ͂ (πἰῖβὶ αποὰ Καὶ ἐδόκουν οτη.). 11 ἡμῖν ἔδοσαν γΥ. 19 μὲν 
ΟἿΉ. ΧΥ. ᾿ γῆν πολλὴν καὶ] πόλιν ΕΒ. 1 ἀλλοτρίαν χΖ. 17 πό- 
λιν Χ. 15 τῶν οἵα. Ζ. ᾿ ρΡοβύ. τὰ οἵἴπῃ. χ. ο᾿οὔκουν] οὐκοῦν 
οὐκ Υ. 90 ἀφαιρεϑήσεσϑε χ. ᾿ ἤν] ἄν Ε, ἐάν θ. 91 οὕτως 
οἴῃ. ἃ. 88 οἵ... 1 ν. 8714 εὐδαιμονίαν οι. χα. 938 ἀϑλιό- 
τητα Υ, ἀϑλιώτατον ΝΗΑ. 
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βιοτεύειν εὐδαιμονίαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους 

ἡμῖν αὐτοῖς ἔσεσϑαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαϑῶν 

στερήσεσϑαι. οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαϑοὺς ἄνδρας γενέσϑαι 
τοῦτο ἀρκεῖ ὥστε καὶ διατελεῖν, ἣν μή τις αὐτοῦ διὰ 

τέλους ἐπιμελῆται. ἀλλὰ ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 

ἀμεληϑεῖσαι μείονος ἄξιαι γίγνονται καὶ τὰ σώματά γε 

τὰ εὖ ἔχοντα, ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν, 
πονήρως πάλιν ἔχει, οὕτω καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ 

ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλκή. ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν 

ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἷς τὴν πονηρίαν πάλιν τρέπεται. 

οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι 
αὑτούς. μέγα μὲν γὰρ οἶμαι ἔργον καὶ τὸ ἀρχὴν κατα- 

πρᾶξαι. πολὺ δ᾽ ἔτι μείζον τὸ λαβόντα διασώσασϑαι. 

τὸ μὲν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον παραδχο- 

μένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐκέτι τοῦτο 

ἄνευ σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄνευ ἐγκρατείας οὐδ᾽ ἄνευ 

πολλῆς ἐπιμελείας γίγνεται. ἃ χρὴ γιγνώσκοντας νῦν 
πολὺ μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἀρετὴν ἢ πρὶν τάδε τἀγαϑὰ 

κτήσασϑαι, εὖ εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε 

πλεῖστοι καὶ φϑονοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ πολέμιοι 

γίγνονται, ἄλλως τε κἂν παρ᾽ ἀκόντων τά τε κτήματα 

καὶ τὴν ϑεραπείαν ὥσπερ ἡμεῖς ἔχῃ. τοὺς μὲν οὖν 

1 εὐδαιμονίαν Δ ΘΟΚΙΘΙΝ, ἡδυπάϑειαν οοαά. ῷ αὑτοῖς γ. 
ὁ τοῦ Ὁτω. γ8., τι ἩΥ. 4 φροϑὺ διατελεῖν δα α. ὄντας ,ἀγα- 
Δοὺς ΧΥ (. τη. ὅ). ὥ ἐπιμέληται Ε΄, ἐπιμελεῖται Δ. | αἱ οι. 
γα. 7 τὰ ΥγΕ, αὐτὰ τῦε, αὖ τὰ ΕἸΒΟΒου. | ῥαδιουργία ΗΑ. 
10 τὴν οἴῃ. Υ. 11 ἀμελεῖν Υ, μέλειν (-λει) αεῦς, ϑέλευν ἘΪ. 
12 αὑτοὺς] οτη. (, αὐτοὺς οοῦ. |Π ἔργον οἶμαι ΧΕ. ᾿ δηΐθ καὶ 
δα. εἶναι γ. ἢ} ἀρχὴν] ἃ χρῆν Ἧ᾽ ἔχειν Ώ. 14 πολλάκις. 
παρασχομένῳ] εἰ τὸ τολμᾶν μόνον παράσχομεν ὡς Ἐ᾿. ᾿ μόνῳ χθ. 
17 “γιγνώσκοντα ΧΟΉΗΥε. 20 πλεῖστοι] πλεῖστα χ, πλεῖστοι 
τούτῳ ΥὉ. 8] καὶ ἂν Ε΄. 29. ἔχει Ἐ᾿. [ οὖν οτι. ε. 
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ϑεοὺς οἴεσϑαι χρὴ σὺν ἡμῖν ἔσεσϑαι᾽ οὐ γὰρ ἐπιβου- 

λεύσαντες ἀδίκως ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπιβουλευϑέντες ἐτι- 

μωρησάμεϑα. τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο κράτιστον ἡμῖν 

αὐτοῖς παρασκευαστέον τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ βελτίονας 

ὄντας τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. ϑάλπους μὲν 

οὖν χαὶ ψύχους καὶ σίτων χαὶ ποτῶν καὶ πόνων 

καὶ ὕπνου ἀνάγχη καὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι" μετα- 

διδόντας γε μέντοι πειρᾶσϑαι δεῖ ἐν τούτοις πρω- 

τεύοντας αὐτῶν φαίνεσϑαι. πολεμικῆς δ᾽ ἐπιστή- 

μῆς καὶ μελέτης παντάπασιν οὐ μεταδοτέον τούτοις, 

οὕστινας ἐργάτας τε ἡμετέρους καὶ δαδσμοφόρους βουλό- 

μεϑα καταστήσασϑαι. ἀλλ᾽ αὐτοὺς δεῖ τούτοις τοῖς 

ἀσκήμασι πλεονεχτεῖν, γιγνώσχοντας ὅτι ἐλευϑερίας 

ταῦτα ὄργανα καὶ εὐδαιμονίας οἱ ϑεοὶ τοῖς ἀνθρώποις 

ἀπέδειξαν᾽ καὶ ὥσπερ γε ἐκείνους τὰ ὅπλα ἀφῃρήμεϑα, 

οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρήμους ὅπλων γίγνεσϑαι, 
εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὅπλων οὖσι τούτοις 

καὶ οἰκειότατά ἐστιν ὅταν {χρῆσϑαι βούλωνται. εἰ δέ 
τις τοιαῦτα ἐννοεῖται, τί δῆτα ἡμῖν ὄφελος καταπρᾶξαι 

ἃ ἐπεϑυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν καὶ πεινῶντας 

καὶ διψῶντας καὶ πονοῦντας καὶ ἐπιμελουμένους. ἐκεῖνο 

δεῖ καταμαϑεῖν ὅτι τοσούτῳ τἀγαϑὰ μᾶλλον εὐφραίνει 

ὅσῳ ἂν μᾶλλον προπονήδσας τις ἐπ᾽ αὐτὰ ἴῃ" οἱ γὰρ 

2 ἀδίκως ταῦτ᾽ ἔχομεν ν. ὁ δηΐθ χράτιστον δα. τὸ Εἰ. ᾿ 
ἡμῖν οτὰ. Υ2. 7 Ῥοβύ. καὶ οἱ. χ. δ᾽ πρωτεύοντας ΘρῸ, 
πρῶτον βελτίονας οοαα. 9 ἑαυτῶν ΧΗ. 11 ἐργάτας τε 
Υ. | ἡμέρους χ [19 κτήσασϑαι χ, στήσασϑαι α. ᾿ αὐτοῖς Ὁ. ἢ 
δεῖ] δὴ ΟΑ. |] τοῖς οτι. γ. 18 ἀσκήσασι ἃ. 16 μὴ τῶν 
ὅπλων ποτὲ ἐρήμους γενέσϑαι χ. 18 καὶ οἵη. χ. ᾿ ὅταν Ῥαμῃΐα- 
φίάθβ, ἃ ἂν οοαᾶ. ᾿ «χρῆσϑαι» 6ρο. ᾿ βούλονται Υ. 30 ροβὲ 
δῆτα ἀδἀάᾷ. ἦν ΝΑ οΓ. 19 ἐπιϑυμοῦμεν α. [1 εἰ ἔτι] ἢ τί Ἐ, 
εἷς τι Ὁ. 2] καὶ πονοῦντας Ῥοϑὺ ἐπιμελουμένους χ. 38 ἴῃ 
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πόνοι ὄψον τοῖς ἀγαϑοῖς᾽ ἄνευ δὲ τοῦ δεόμενον τυγ- 

χάνειν τινὸς οὐδὲν οὕτω πολυτελῶς παρασκευασϑείη 

ἂν ὥσϑ᾽ ἡδὺ εἶναι. εἰ δὲ ὧν μὲν μάλιστα ἄνϑρωποι 

ἐπιϑυμοῦσιν ὁ δαίμων ἡμῖν ταῦτα συμπαρεσκχεύακεν, 

ὡς δ᾽ ἂν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο αὐτός τις αὑτῷ [ταῦτα] 

παραδκευάσει, ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ τοσούτῳ πλεονεχτήσει 

τῶν ἐνδεεστέρων βίου ὡς πεινήσας τῶν ἡδίστων σίτων 

τεύξεταν καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων ποτῶν ἀπολαύδε- 

ταν καὶ δεηϑεὶς ἀναπαύσεως ἥδιστον ἀναπαύδεται. 

ὧν ἕνεκά φημι χρῆναι νῦν ἐπιταϑῆναι ἡμᾶς εἰς ἀνδρ- 

αγαϑίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαϑῶν ἧ ἄριστον καὶ ἥδι- 
στον ἀπολαύσωμεν καὶ ὕπως τοῦ πάντων χαλεπωτά- 

του ἄπειροι γενώμεϑα. οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαϑὰ 
οὕτω χαλεπὸν ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηϑῆναι λυπηρόν. 

ἐννοήδσατε δὲ κἀκεῖνο τίνα πρόφασιν ἔχοντες ἂν προδ- 

ιοίμεϑα κακίονες ἢ πρόσϑεν γενέσϑαι. πότερον ὅτι 

ἄρχομεν; ἀλλ᾽ οὐ δήπου τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων 

πονηρότερον προσήκει εἶναι. ἀλλ ὅτι εὐδαιμονέστερον 

δοκοῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἷναι; ἔπειτα τῇ εὐδαιμονία 
φήσει τις τὰν κακίαν [ἐπι]πρέπειν; ἀλλ᾽ ὅτι ἐπεὶ κεχτή- 

μεϑα δούλους, τούτους κολάσομεν, ἣν πονηροὶ ὦσι; 

καὶ τί προσήκει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονηρίας ἕνεκα 

ἢ βλακείας ἄλλους κολάξειν; ἐννοεῖτε δὲ καὶ τοῦτο 

 ῥοττ., Εἴη Υ,. ἀπίον χ2:. 1 δεομένους Β, δεομένου Ὦ. 
ὃ μάλιστα μὲν 6. ὅ αὑτῷ Ὁ, αὐτῷ 42488:., αὐτὸ Ὁ. [} 
[ταῦτα] Βτομη. ὡς “5, ὅσῳ ΧΙ)», ὡς ὁ Ἐ᾿. [Προβύ. τῶν ογη. 
ΧΑΉΣ. || σίτων οἵωυὄ. 6. 9 ἀναπαύσεως ἤδιστον ΧαΥ, ἀναπαύ- 
εσϑαν (-σασϑαιν Ὁ) ὡς ἥδιστόν ἐστιν γ. 10 φησὶν ΕΒ. 1Π τε 
τῶν ἀγαϑῶν ἄριστον ε. 14 οὕτω γε “Υ. ᾿ ὥσπερ] ὡς Υ. 
15 προσιοίμεϑα ϑομηθιαου, προσιέμεϑα ΧΑΎ, προειλόμεϑα [, 
προειλώμεϑα Ὦ. 17 ἀλλ᾿ οὐ... 18 εἶναι οτα. χα 20 φήσει 
τις] τίς φησι Υ, πρέπειν Ηδγίτηδῃ, ἐπιπρέπειν γ6] ἐπιτρέπειν 
οοα4. 2] κολάσομεν Ὁ), κολάσωμεν οοὐ. 92 ἕνεκεν α. 28 ἢ] 
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ὅτι τρέφειν μὲν παρεσχευάσμεϑα πολλοὺς καὶ τῶν 
ἡμετέρων οἴκων φύλαχας καὶ τῶν σωμάτων᾽ αἰσχρὸν 

δὲ πῶς οὐκ ἂν εἴη, εἰ δι᾽ ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς 

σωτηρίας οἷησόμεϑα χρῆναι τυγχάνειν, αὐτοὶ δὲ ἡμῖν 

αὐτοῖς οὐ δορυφορήσομεν; καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι 

ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλη φυλακὴ τοιαύτη οἵα αὐτόν τινα 

καλὸν κἀγαϑὸν ὑπάρχειν τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρομαρ- 

τεῖν" τῷ δ᾽ ἀρετῆς ἐρήμῳ οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἔχειν οὐδὲν 
προσήκει. τί οὖν φημι χρῆναι ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν 
ἀρετὴν ἀσκεῖν καὶ ποῦ τὴν μελέτην ποιεῖσϑαι; οὐδὲν 

καινόν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ 
τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, οὕτω καὶ ἡμᾶς 

φημι χρῆναι ἐνθάδε ὄντας τοὺς ὁμοτίμους πάντα ἅπερ 
καὶ ἐκεῖ ἐπιτηδεύειν, καὶ ὑμᾶς τε ἐμὲ ὁρῶντας κατανοεῖν 

παρόντας εἰ ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω, ἐγώ τε ὑμᾶς 
κατανοῶν ϑεάσομαι, καὶ οὺὃς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ 

τἀγαϑὰ ἐπιτηδεύοντας, τούτους τιμήσω. καὶ τοὺς παῖ- 

δας δέ, οὗ ἂν ἡμῖν γίγνωνται, ἐνθάδε παιδεύωμεν᾽" 

αὐτοί τε γὰρ βελτίονες ἐσόμεϑα., βουλόμενοι τοῖς παισὶν 

8 

10 

ὡς βέλτιστα παραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν, οἵ 30 

τε παῖδες οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γέ- 

νοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν μήτε ὁρῶντες μήτε ἀκοι΄- 

οντες, ἐν δὲ καλοῖς κἀγαϑοῖς ἐπιτηδεύμασι διημερεύοντες. 

καὶ γ. |} βλακίας Ἐς, || ἐννοεῖται αρτ. [[{ δὲ] δ᾽ ἔτε γ. [| καὶ 
οἵα. (. παρεσκεύασα (Ὁ, παρεσκευασάμην Ὦ. 2 ἡμε- 
τέρων οἴκων 2. οἰκιῶν τῶν ἡμετέρων γΥ, ἡμετέρων δὲ οἴκων χοῦ 
αἴσχιον ΧΗΥ͂. 8 δι δὴ χῃΥ. 4 γρῆν 2. ὅ μὴν εὖ γε) 
εὖ τε ε, τε οὐΐϊδιη ΑΗ. 1 δεῖ οἵα. χσ. 77 δεῖ] δὴ ΒΕ, 8. οὐδὲ] 
οὐδὲν α. . ἄλλῳ γ. ϑ ποῦ] ποῖ γ. 19 ὑμᾶς ΈΑΥ. 18 τοὺς 
ἐντίμους 2. Ι πάντα ἅπερ ϑοαρμαδπιυβ, πάντας ἅπερ οοαᾶα.. πάνϑ᾽ 
ὅσαπερ Ὀϊπα. 14 τε γε, γε 20. || ἐμοὶ “5, οτη. ΕἸ. 10 ἂν 
οὐ. ΕΚ, || κἀγαϑὰ Ἐ᾿ 18 δὲ ομι. γ. ᾿ οἷς 2. ᾿ ἡμῖν χ, ἡμῶν 
οοὺ. " παιδεύομεν ΧΕ ἃ. 31 γίγνοιντο Αα. 938 καὶ ἀγαϑοῖς Ἐ. 
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Κῦρος μὲν οὖν οὕτως εἶπεν. ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 

Χρυσάντας καὶ εἶπεν ὧδε. ᾿4λλὰ πολλάκις μὲν δή, 
ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαϑὸς 

οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαϑοῦ᾽ οἵ τε γὰρ πατέρες 

προνοοῦσι τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαϑὰ 

ἐπιλείψει. Κῖρός τέ μοι δοκεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν 

ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν᾽ ὃ δέ 

μον δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρῆν δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ 

πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. ἐννοήδατε γὰρ 

δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειϑομένων ἁλοίη" 

τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειϑομένων διαφυλαχϑείη" 

ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειϑούντων στράτευμα νίκης τύχοι πῶς 

δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν 
ἄρξωνται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας βου- 

λεύεσϑαι" τί δ᾽ ἂν ἄλλο ἀγαϑὸν τελεσϑείη ὑπὸ μὴ 

πειϑομένων τοῖς κρείττοσι ποῖαι δὲ πόλεις νομίμως ἂν 

Τῃ Ε' βϑρύϊπηιβ ΠΌΘῚ ἀθβίμϊ ἰπ ὧδε (1. 3), Βοααϊδαι ἱπβοχίρύϊου 
κύρου παιδείας Η, 5864. τορούππία! νοῦ κῦρος μὲν οὖν. 
ὧδε. ϑομπδίαθυ ἰηϊδίαση οοἴανὶ [1Ρυὶ ὦ ΥΙΪ ὅ, 81 οδρίθπασχῃ 
6556. οδηβϑὺ, ϑδίτηοη (ΕἸ κϑίβθη- Μδϑῖυβ 1888 Ρ. 749 ἃ ΥἼΠΠ]1, 8 
ἐφοίτων μὲν οὖν. - [οὖν οτὰ. γά. 0 ἐπιλείψει Η Ῥτ, ἐπι- 
λείψῃ οθὺ. ε. [[τ86] δὲ χ. [νῦν οτι. Χ. 4 ὃν μάλιστα Υ. 
8 χρὴ Υ. 10 δὴ] ἔφη Υ. 18 δ᾽ ἂν... ἡττῷντο] δ᾽ ἄλλως 
μᾶλλον ἡττῶνται ἐν μάχαις γ. ἡττῶνται χ. ᾿ ἢ οι. ΗΑ. 
14 αὐτοῦ Ὁ, ἑαυτοῦ ἘΣ, οτη. γαῦ. 15 ὑπὸ τῶν μὴ σ. [16 τοῖς 
κρείττοσι ΟΤη. Ζ. 
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οἰκήσειαν ἢ ποῖοι οἷχοι σωϑείησαν᾽ πῶς δ᾽ ἂν νῆες 
ὅποι δεῖ ἀφίκοιντο᾽ ἡμεῖς δὲ ἃ νῦν ἔχομεν ἀγαϑὰ διὰ 

τί ἄλλο μᾶλλον κατεπράξαμεν ἢ διὰ τὸ πείϑεσϑαι τῷ 

ἄρχοντι; διὰ τοῦτο γὰρ καὶ νυχτὸς χαὶ ἡμέρας ταχὺ 

μὲν ὅποι ἔδει παρεγιγνόμεϑα., ἁϑρόοι δὲ τῷ ἄρχοντι 

ἑπόμενοι ἀνυπόστατοι ἦμεν, τῶν δ᾽ ἐπιταχϑέντων οὐ- 
δὲν ἡμιτελὲς κατελείπομεν. ὡς τοίνυν μέγιστον ἀγαϑὸν 

τὸ πειϑαρχεῖν φαίνεται εἰς τὸ καταπράττευιν τἀγαϑά, 
οὕτως εὖ ἴστε ὅτι τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ εἰς τὸ διασῴζειν 

ἃ δεῖ μέγιστον ἀγαϑόν ἐστι. καὶ πρόσϑεν μὲν δὴ 

πολλοὶ ἡμῶν ἦρχον μὲν οὐδενός, ἤρχοντο δέ᾽ νῦν δὲ 

κατεσχεύασϑε οὕτω πάντες οἱ παρόντες ὥστε ἄρχετε 

οἵ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. ὥσπερ τοίνυν αὐτοὶ 

ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑμῖν, οὕτω καὶ αὐτοὶ πειϑώ- 

μεϑα οἷς ἂν ἡμᾶς καϑήκῃ. τοσοῦτον δὲ διαφέρειν 

δεῖ τῶν δούλων ὅσον οἱ μὲν δοῦλοι ἄκοντες τοῖς δε- 

σπόταις ὑπηρετοῦσιν, ἡμᾶς δ᾽ εἴπερ ἀξιοῦμεν ἐλεύϑε- 
ροι εἷναι, ἑκόντας δεῖ ποιεῖν ὃ πλείστου φαίνεται ἄξιον 

εἶναι. εὑρήσετε ὃ᾽, ἔφη, καὶ ἔνϑα ἄνευ μοναρχίας 
πόλις οἰκεῖται, τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσαν 

πείϑεσϑαι ταύτην ἥκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκαξομένην 

1 ὴ ποῖοι) ποῖοι δ ον, 2 ἀγαϑὰ ἔχομεν ΧΖ. ὃ μᾶλλον 
οι. Εα. ὃ ὅποι χΥ, ὅπου γ, ὅπη Εὶ (ὅποι, 864 οἐ ἰπ ΤΆ Β.. 
Ἐ). Ι παρεγγινόμεϑα χ. Ἶ κατελίπομεν 2, καταλείποιμεν Ὦ. 
ὡς Ἠοτ]οῖη, εἰ οοαα. 9 οὕτως οἵη. Υ. ᾿ τὰ αὐτὸ Υ. καὶ αὐτὸ 

ἢ ΧΥΉΗΡΙ, αὐτὸ “5. 10 μὲν οτὴ. ἅ. 1 μὲν οὐδενὸς ἤρχοντο 
δὲ 7» οὐδενὸς δ᾽ (δὲ) ἤρχομεν χα. ᾿ οὐδενὸς δὲ ἠρχόμεϑα ε᾿ 
14 ὑφ᾽ ἐφ᾽ γ. { πειϑώμεϑα] ἡμεῖς πειϑόμεϑα ΒΕ (ἡμεῖς δα. 

ἢ δὐΐδτα Ὁ). [1 ἂν] αὖ καὶ Ὁ, ἂν καὶ Ε΄ ᾿ ἡμᾶς] ἡμῖν χ᾿ ὑμᾶς 
ΥΑΗ. || καϑήκει ἡ (ΗΠΡὴ Ε, καϑήκοι ΧΌῊΉΗ οοτ., ΟΟΥΤ. Ῥορρο. 
16 δπΐθ δεῖ δαα. ἡμᾶς γ. 18 ἄξιον φαίνεται χΖΦ. [Ἃ49 εἶναι 
ΠΟΥ. 9] ἥκιστα] οὐ μάλιστα (Οὐ. ' ὑπὸ τῶν χ. 

-- 
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ὑπακούειν. παρῶμέν τε οὖν, ὥσπερ Κῦρος κελεύει, ἐπ 
τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσκῶμέν τε δὶ ὧν μάλιστα δυνησό- 

μδϑα κατέχειν ἃ δεῖ, παρέχωμέν τε ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆ- 

σϑανι Κύρῳ ὅ,τι ἂν δέῃ. καὶ τοῦτο γὰρ εὖ εἰδένα 
χρὴ ὅτι οὐ μὴ δυνήσεται Κῦρος εὑρεῖν ὅ,τι αὑτῷ μὲν 

ἐπ’ ἀγαϑῷ χρήσεται. ἡμῖν δὲ οὔ, ἐπείπερ τά γε αὐτὰ 
ἡμῖν συμφέρει καὶ οἱ αὐτοί εἶσιν ἡμῖν πολέμιοι. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντας, οὕτω δὴ καὶ ἄλ- 
λοι ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων 
συνεροῦντες" καὶ ἔδοξε τοὺς ἐντίμους ἀεὶ παρεῖναι 
ἐπὶ ϑύρας καὶ παρέχειν αὑτοὺς χρῆσϑαι ὅ,τι ἂν βού- 

ληται, ἕως ἀφείη Κῦρος. ὡς δὲ τότε ἔδοξεν, οὕτω 
καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ κατὰ τὴν ᾿4σίαν ὑπὸ βασιλεῖ 

ὄντες. ϑεραπεύουσι τὰς τῶν ἀρχόντων ϑύρας. ὡς δ᾽ 
ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται Κῦρος καταστησήμενος εἷς τὸ 

διαφυλάττειν ἑαυτῷ τε καὶ Πέρδαις τὴν ἀρχήν, ταὐτὰ 

καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλεῖς νόμιμα ἔτι καὶ νῦν δια- 

τελοῦσι ποιοῦντες. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ταῦτα ὥσπερ καὶ 
τἀλλα᾽ ὅταν μὲν ὁ ἐπιστάτης βελτίων γένηται, καϑα- 

ρώτερον τὰ νόμιμα πράττεται ὅταν δὲ χείρων, φαυ- 

λότερον. ἐφοίτων μὲν οὖν ἐπὶ τὰς Κύρου ϑύρας οἵ 
ἔντιμοι σὺν τοῖς ἵπποις καὶ ταῖς αἰχμαῖς, συνδόξαν 

1 ὑπακούειν οοαά., ἀκούειν ον. 8 δεῖν Ε', ᾿ παρέχομεν 
ΕῈ. δύνηται ΥΥΑΗ., " αὑτῷ αγ, αὐτῷ οοὐ. 6 χρῆται Υ. Ϊ 
γε Οχη. Υ͂. 8 ἄλλοι 6, οἱ ἄλλοι οθῦ. 9 τῶν ἄλλων συμμάχων γ: 
1 αὐτοὺς 2}, αὐτοῖς χσ. ᾿ ὅ,τι ἂν βούληται ΟΤΏ. Ε. Ι ἂν ΟΤΏ. 
ΧΥΑΗ. [ βούλεται χ 12 ἀφείη 2, ἂν ἀφείη χ, ἂν ἀφίη Υ. ᾿ 
τότε (, τόδε ΑΗ, τοῦτο ΧΥβ. 18 ποιοῦσιν αθ6]. ᾿σοθοί. Ϊ βασι-. 
λέα δ 16 ἑαυτῷ ΧΥΡ., αὐτῷ 2. [ ταῦτα ΧΕΥ, τὰ αὐτὰ 
17 ὡς νόμιμα Υ. ] καὶ νῦν οἴ. χ. [8 δ᾽ δὴ Υ͂. 19 βελτίω 
ΝΑΗ. 91 τὰς ϑύρας κύρου ΧΖ. 92 ταῖς αἰχμαῖς καὶ τοῖς. 
ἵπποις Υ. 
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πᾶσι τοῖς ἀρίστοις τῶν συγκαταστρεψαμένων τὴν 

ἀρχήν. 
Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τἄλλα καϑίστη ἄλλους ἐπιμελη- 

τάς, καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προσόδων ἀποδεχτῆρες καὶ 
δαπανημάτων δοτῆρες καὶ ἔργων ἐπιστάται καὶ κτη- 

μάτων φύλακες χαὶ τῶν εἷς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων 

ἐπιμεληταί" καὶ ἵππων δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελητὰς καϑ- 

ίστη οὺς ἐνόμιξε ταῦτα τὰ βοσκήματα βέλτιστ᾽ ἂν 

παρέχειν αὑτῷ χρῆσϑαι. ος δὲ συμφύλακας τῆς εὐ- 

δαιμονίας οἱ ὥετο χρῆναι ἔχειν, τούτους ὕπως ὡς 

βέλτιστοι ἔσοιντο οὐκέτι τούτου τὴν ἐπιμέλειαν ἄλ- 

λοις προσέταττεν, ἀλλ᾽ αὑτοῖ ἐνόμιξε τοῦτο ἔργον 

εἷναι. ἤδει γὰρ ὅτι, εἴ τι μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ τού- 
τῶν αὐτῷ καὶ παραστάτας καὶ ἐπιστάτας ληπτέον εἴη: 

σὺν οἷσπερ οἱ μέγιστοι κίνδυνοι καὶ ταξιάρχους δὲ 
καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων ἐγίγνωσχεν ἐκ τούτων κατα- 
στατέον εἷναι. εἰ δὲ δέοι καὶ στρατηγῶν που ἄνευ 
ἑαυτοῦ, ἤδει ὅτι ἐκ τούτων πεμπτέον εἴη" καὶ πόλεων 
δὲ καὶ ὅλων ἐθνῶν φύλαξι καὶ σατράπαις ἤδεν ὅτι 
τοίτων τισὶν εἴη χρηστέον καὶ πρέσβεις γε τούτων 

τινὰς πεμπτέον, ὅπερ ἐν τοῖς μεγίστοις ἡγεῖτο εἶναι 

εἷς τὸ ἄνευ πολέμου τυγχάνειν ὧν δέοιτο. μὴ ὄντων 

μὲν οὖν οἵων δεῖ δι᾽ ὧν αἱ μέγισται καὶ πλεῖσται 

7 ἐπιμελητὰς) φροντιστὰς Ζοπ. 8. δηΐθ ταῦτα 864. καὶ ΧΖ. 
9 αὐτῷ χ:, ἑαυτῷ Υ. [[ὶ τῆς οι. ΑΗ. 10 οἱ οτχι. γ. ᾿ ὅπως 
Ὅτα. Εἰ, ὡς οι. Ὁ. 11 γοβὺ ἔσοιντο δαα. αὐτὸς (-τῷ 9) 
ἐσκόπει καὶ Υ. [12 αὑτοῦ α, αὐτοῦ ΧΑΗ͂, ἑαυτοῦ γ. 18 ὅτι 
ὉΤη. χ, [[ τὶ 2, γ8 Χ, τξ Υ. ᾿ μάχη 2. 14 εἴη) ον Ε, οπι. Ὦ. 
160 ρὑτὶυβ καὶ οἵὰ. . 11: δὲ δέοι γ, δέοι δὲ χ, δέοι Ὗ2. ἢ 

᾿ στρατηγεῖν Χ. 18 ἑαυτοῦ γ, αὐτοῦ οοὐ. ᾿ ἤδει ὅτι γ, ἥδιόν 
τι χα. 90 εἴη ζΖ, εἶναι χ, ἣν Ε΄, οὰ. Ὁ. 21] ὅπερ] ὅτιπερ (. 
29 δέοιντο ΧΩΥ͂. 
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πράξεις ἔμελλον εἶναι, κακῶς ἡγεῖτο τὰ αὑτοῦ ἕξειν. 
εἰ δ᾽ οὗτοι εἶεν οἵους δέοι, πάντα ἐνόμιζε καλῶς ἔσε- 

σϑαι. ἐνέδυ μὲν οὖν οὕτω γνοὺς εἰς ταύτην τὴν 
ἐπιμελειαν᾽ ἐνόμιξε δὲ τὴν αὐτὴν χαὶ αὑτῷ ἄσκησιν 
εἶναι τῆς ἀρετῆς. οὐ γὰρ ᾧετο οἷόν τε εἶναι μὴ αὐὖ- 

τόν τινα ὄντα οἷον δεῖ ἄλλους παρορμᾶν ἐπὶ τὰ καλὰ 
καὶ ἀγαϑὰ ἔργα. ὡς δὲ ταῦτα διενοήϑη, ἡγήσατο 
σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἰ μέλλοι δυνήδσεσϑαι τῶν κρατί- 

στων ἐπιμελεῖσϑαι. τὸ μὲν οὖν προσόδων ἀμελεῖν οὐχ 
οἷόν τε ἐνόμιξεν εἶναι, προνοῶν ὅτι πολλὰ καὶ τελεῖν. 

ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀρχήν" τὸ δ᾽ αὖ πολλῶν 
κυημάτων ὄντων ἀμφὶ ταῦτα αὐτὸν ἀεὶ ἔχειν ἤδει ὅτι 
ἀσχολίαν παρέξοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμελεῖσϑαι. 

οὕτω δὴ σκοπῶν, ὅπως ἂν τά τε οἰκονομικὰ καλῶς 

ἔχοι καί οἱ σχολὴ γένοιτο, κατενόησέ πῶς τὴν στρα- 

τιωτικὴν σύνταξιν. ὡς γὰρ τὰ πολλὰ δεκάδαρχοι μὲν 

δεχαδέων ἐπιμέλονται, λοχαγοὶ δὲ δεκαδάρχων, χιλέ- 

αρχον δὲ λοχαγῶν, μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων, καὶ οὕτως 

οὐδεὶς ἀτημέλητος γίγνεται, οὐδ᾽ ἣν πάνυ πολλαὶ μυ- 

ριάδες ἀνθρώπων ὧσι, καὶ ὅταν ὃ στρατηγὸς βούλη- 
ται χρήδασϑαί τι τῇ στρατιᾷ, ἀρκεῖ ἣν τοῖς μυριάρ- 

χοις παραγγείλῃ ὥσπερ οὖν ταῦτ᾽ ἔχει, οὕτω καὶ ὃ 

Κῦρος συνεχεφαλαιώσατο τὰς οἴκονομικὰς πράξεις" ὥστε 

1 ἤμελλον χα. τὰ (τ ΑΗ αὐτοῦ χαΩΥ͂, τὰ ἑαυτοῦ γ.᾿ 
9 ἐνόμιζε] ἐλογίζετο Υ. ὃ οὖν οἴη. Ε΄. 4 ἐνόμισε Υ. [ ἑαυτῷ 
Ἐς αὐτῷ οϑθύ. ὃ οὐ γὰρ ᾧετο]) οὐχ ε. 6 τὰ ἀ(τὰ )γαϑὰ 
καὶ καλὰ γ, τὰ καλὰ καὶ τἀγαϑὰ δὰ (τὰ κ. καὶ τὰ ἀγ. ε). 
8 μέλλει Υ. 10 ἐνόμισεν Ἐ'. 12 αὐτὸν 24Χ}0), ἑαυτὸν Εἰ. 
ἀεὶ) αἰεὶ (δἴαπα δηΐθ αὐτὸν) ΠΏ, οἴη. ΧΕ. 18 παρέξει ΥΕ. Α Ηγ. 
14 ὅπως ἂν οτη. γ. 1ὅ οἱ 6ρο, ἡ οοαᾶ. 17 δεκαδέων γ΄ 
δεκάδων οθΐ. 18 μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων οἴχ. ΧΥ͂. 19 οὐδὲ 
εἷς γ. ᾿ ἣν πάνυ] ἂν ἡπάλιν Ῥ. 22 οὗτος Ἐ. 
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καὶ τῷ Κύρῳ ἐγένετο ὀλίγοις διαλεγομένῳ μηδὲν τῶν 
οἰκείων ἀτημελήτως ἔχειν᾽ καὶ ἐκ τούτου ἤδη σχολὴν 

ἦγε πλείω ἢ ἄλλος μιᾶς οἰκίας καὶ μιᾶς νεὼς ἐπιμε- 

λούμενος. οὕτω δὴ καταστησάμενος τὸ αὑτοῦ ἐδίδαξε 

καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ταύτῃ τῇ καταστάσει χρῆσϑαι. 

Τὴν μὲν δὴ σχολὴν οὕτω κατεσκευάσατο ἑαυτῷ 

τε χαὶ τοῖς περὶ αὐτόν, ἤρχετο δ᾽ ἐπιστατεῖν τοῦ εἷναι 

οἵους δεῖ τοὺς κοινῶνας. πρῶτον μὲν ὁπόδοι ὄντες 

ἱκανοὶ ἄλλων ἐργαζομένων τρέφεσϑαι μὴ παρεῖεν ἐπὶ 
τὰς ϑύρας, τούτους ἐπεζήτει. νομίζων τοὺς μὲν παρ- 

όντας οὐκ ἂν ἐθέλειν οὔτε κακὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν 

πράττειν χαὶ διὰ τὸ παρ᾽ ἄρχοντι εἷναι καὶ διὰ τὸ 

εἰδέναι ὅτι δρῶντ᾽ ἂν ὅ,τι πράττοιεν ὑπὸ τῶν βελ- 

τίστων᾽ οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τούτους ἡγεῖτο ἢ ἀκρατείᾳ 

τινὶ ἢ ἀδικίᾳ ἢ ἀμελείᾳ ἀπεῖναι. τοῦτο οὖν πρῶτον 
διηγησόμεϑα ὡς προσηνάγχαξε τοὺς τοιούτους παρεῖναι. 

τῶν γὰρ ἑαυτοῦ μάλιστα φίλων ἐκέλευσεν ἄν τινα 

λαβεῖν τὰ τοῦ μὴ φοιτῶντος, φάσκοντα λαμβάνειν τὰ 

ἑαυτοῦ. ἐπεὶ οὖν τοῦτο γένοιτο, ἧκον ἂν εὐθὺς οἱ 
στερόμενοι ὡς ἠδικημένοι. ὁ δὲ Κῦρος πολὺν μὲν 

1 μηδὲν ), μηδὲ οδοὐ. ὃ ἄλλως Υ. 4 δὴ) δὲ γΕ.. || τὸ] 
τὰ ΝΕ | ἑαυτοῦ ἐδίδασκεν γ, αὐτοῦ ἐδίδαξε οϑί. 6 ἑαυτῷ 
ΧΥΟΥ, οὕτω ΑΗ. 7 τε ομῃ. Εἰ. [[ οἵους δεῖ εἶναι γ. 8 κοι- 
νωνοὺς Εἰ, κοινωνοῦντας 6. 9 μὴ] καὶ ἃ, καὶ μὴ ΔΗοοτ. ἢ 
παρδῖεν] περ(εγνέναι ΑΗ ρει, παρεῖεν ἴῃ τ88. Ό. 11 αἰσχρὸν 
οὔτε κακὸν α΄. οὐδὲν ἂν 2, οὐδ᾽ ἂν χ. 19 καὶ διὰ τὸ 
εἰδέναι οἵα. ΟΑΥ. 18 ὁρῷντ᾽ ἂν] ὁρῶνται χεΥ͂. ᾿ βελτιόνων Ἐ. 
14 ἢ οἵη. γ. ᾿ ἀκρατίᾳ Ἐ, ἀκρασίᾳ Ὁ. 16 ἀδικίᾳ τινὶ 26. 
10 ἡγησόμεϑα ὡς Ε, ἡγησάμενος χ ς (Βα Ὠὶς ἴῃ τα5.). προσ- 
ηναγκάξετο ΒΟΥ. 17 γὰρ γρ, παρ᾽ 2, γὰρ παρ᾽ ΧΥ͂ 601. 
ἑαυτῷ 5οῖτι5 (΄. ᾿ ἄν τινα λαβεῖν] ἀντιλαβεῖν χ, ἄν τι λαβεῖν Ἐ. 
18 τὰ] τι ΗῊ. ᾿ τὰ μὴ τοῦ χ. 19 εὐθὺς γΡοβὲ στερόμενοι 
ὑγϑηβῃ. Εἰ, οἵη. χ. 
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χρόνον οὐκ ἐσχόλαξε τοῖς τοιούτοις ὑπακούειν" ἐπεὶ 

δὲ ἀκούσειεν αὐτῶν, πολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο τὴν 

διαδικασίαν. ταῦτα δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προσεϑίζειν αὐὖ- 
τοὺς ϑεραπεύειν, ἧττον δὲ ἐχϑρῶς ἢ εἰ αὐτὸς κολάζων 

αὐτῷ οὗτος τοῦ παρεῖναι ἄλλος δὲ τὸ τὰ ῥᾷστα καὶ 
κερδαλεώτατα τοῖς παροῦσι προστάττειν" ἄλλος δὲ τὸ 

μηδέν ποτε τοῖς ἀποῦσι νέμειν. ὃ δὲ δὴ μέγιστος 

τρόπος τῆς ἀνάγκης ἦν, εἰ τούτων μηδέν τις ὑπακούοι, 

ἀφελόμενος ἂν τοῦτον ἃ ἔχοι ἄλλῳ ἐδίδου ὃν ᾧξετο [δύνα- 
σϑαι}] ἂν ἐν τῷ δέοντι παρεῖναι᾽ καὶ οὕτως ἐγίγνετο 
αὐτῷ φίλος χρήσιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ἐπιξητεῖ δὲ καὶ 

ὁ νῦν βασιλεύς, ἤν τις ἀπῇ οἷς παρεῖναι καϑήχει. 
Ἰοῖς μὲν δὴ μὴ παροῦσιν οὕτω προσεφέρετο. 

τοὺς δὲ παρέχοντας ἑαυτοὺς ἐνόμισε μάλιστ᾽ ἂν ἐπὶ 

ἠνάγκαξε παρεῖναι. εἷς μὲν τρόπος διδασκαλίας ἦν 

τὰ καλὰ καὶ ἀγαϑὰ ἐπαίρειν, ἐπείπερ ἄρχων ἦν αὐτῶν, 
εἶ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειν πειρῷτο τοῖς ἀρχομένους 

πάντων μάλιστα κεκοσμημένον τῇ ἀρετῇ. αἰσϑάνεσϑαι 

μὲν γὰρ ἐδόκει χαὶ διὰ τοὺς γραφομένους νόμους βελ- 

τίους γιγνομένους ἀνθρώπους τὸν δὲ ἀγαϑὸν ἄρ- 

χονταὰ βλέποντα νόμον ἀνϑρώποις ἐνόμισεν, ὅτι καὶ 

2 δαΐθ αὐτῶν δαά. μὲν Β'. 4 ἐχϑροὺς ΧΙ). εἰ οτι. Χ. 
τρόπος οὗτος διδασκαλίας γ. 6 οὗτος ΟΠ. Υ͂. Ϊ τοῦ παρεῖναι 

τον Τάποῖκο. [} ἄλλως Ε, ᾿ τὸ] τοῦ ΧΕ. Ϊ τὰ ῥᾷστα] τἀρεστὰ α«Υ. 
9 δὲ] μὲν α. [|| εἴ τις τούτων 1), εἰ τούτων μηδενὸς Οδὔ., ΘΟΙΤ. 
Ἠοχί]θιπ. [ ὑπακούειν Σ. 10 δύνασϑαι ἀοὶ. ΝΙύβοΒ6, δεῖν Ἐ΄. 
11 ἐν τῷ] αὐτῷ α. ᾿ οὗτος Χ. 198 νῦν ἔτι βασιλεὺς ΧὈ. Ὁ 
ἀπιεὶς χκαϑήκῃ. (-ον ΕΠ) παρεῖναι Χ. Ιὅ ϑηύθ ἐπὶ δαὰᾶ. παρορ- 
μᾶν γΥ. 16 ἐπαίρειν ὅπ, ἔργα 7. παρορμᾶν ἔργα Χρ. Ϊ ἐπεί- 
περ... αὐτῶν ἀ6!. Γήμοῖκο. Π ἄρχων αὐτῶν ΝΗ, ἄρχων ἦν 
αὐτῶν χΧΥ, ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιξε δικαίως εἶναν α (Β6α δ). 
17 ἑαυτοῦ Ε΄. ᾿ ἐπιδείκνυται ΒΊΒΒΠΟΡ. 18 κεκοσμημένος Υ. 
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τάττειν ἱκανός ἐστι καὶ δρᾶν τὸν ἀταχτοῦντα καὶ κολά- 
ἕξειν. οὕτω δὴ γιγνώσκων πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς 

ϑεοὺς μᾶλλον ἐχπονοῦντα ἐπεδείκνυεν ἑαυτὸν ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἦν. καὶ τότε πρῶ- 

τον κατεστάϑησαν οἱ μάγοι ...... ὑμνεῖν τε ἀεὶ ἅμα 

τῇ ἡμέρᾳ τοὺς ϑεοὺς καὶ ϑύειν ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν 

οἷς οἱ μάγοι ϑεοῖς εἴποιεν. οὕτω δὴ τὰ τότε κατα- 
σταϑέντα ἔτι καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι βα- 
σιλεῖ. ταῦτ᾽ οὖν πρῶτον ἐμιμοῦντο αὐτὸν καὶ οἱ ἄλλοι 

Πέρσαι, νομίξοντες καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσϑαι, 

ἣν ϑεραπεύωσι τοὺς ϑεούς, ὥσπερ ὃ εὐδαιμονέστατός 
τε ὧν καὶ ἄρχων καὶ Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο ταῦτα 

ποιοῦντες ἀρέσκειν. ὁ δὲ Κῦρος τὴν τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ 
εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαϑὸν ἐνόμιξε, λογιξόμενος ὥσπερ 

οἱ πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ 

τῶν ἠσεβηκέναι τι δοκούντων. πρὸς δὲ τούτοις ἐλο- 

γίξετο ὡς εἰ πάντες οἱ κοινῶνες ϑεοσεβεῖς εἶεν, ἦτ- 

τον ἂν αὐτοὺς ἐθέλειν περί τε ἀλλήλους ἀνόσιόν τι 

ποιεῖν καὶ περὶ ἑαυτόν, εὐεργέτης νομίζων εἷναι τῶν 

κοινώνων. ἐμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο ὅτι περὶ πολλοῦ 

ἐποιεῖτο μηδένα μήτε φίλον ἀδικεῖν μήτε σύμμαχον, 

ἀλλὰ τὸ δίκαιον ἰσχυρῶς ἀϑρῶν, μᾶλλον καὶ τοὺς ἄλ- 

λους ᾧετ᾽ ἂν τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχεσϑαι, 

1 πράττειν χ. 2 τὰ οτ. Χ. 4 ἐπεὶ οτι. χ. || καὶ τότε 
ενν ὅ μάγοι οὐ 7 οὕτω... 8 βασιλεῖ 85ι8ρ. Τήποκο, ααἱ ὕμνει 
οὺ ἔϑυεν ρῬγϑοίοσὺ. [[| Ἰαοῦηδι βίαΐαϊ Ηὰρ. ὅ ὕμνει οὐ 6 ἔϑυεν 
Υ2. ὁ τοὺς ϑεοὺς ἅπαντας Υ, οἴπ. χ. 7 εἶπον Υ. ᾿ϊ τὰ οι Υ. 
8 ὄντι βασιλεῖ] βασιλεύοντι , 18 μεϑ᾽ ἑαυτοῦ χ, μετ᾽ αὐτοῦ 
(τὸν Ὁ) γ, μεϑ᾽ αὑτοῦ «. 14 ἀγαϑὴν σα. 17 ὡς 46]. Ηοϊ]άρηῃ. 
ττοὸν ἂν) ἥττονα 5. 19 ἑαυτοῦ χ. 30 κοινωνῶν 2. 

22 ἀϑρῶν γ, ὁρῶν ΧΖ. 28 μὲν οἴη. χ. [κερδῶν οοἂάᾶ,, κερ- 
δέων πὰ. 
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διὰ τοῦ δικαίου δ᾽ ἐϑέλειν πορεύεσϑαι. καὶ αἰδοῦς 

δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας ἐμπιμπλάναι. εἰ αὐτὸς 

φανερὸς εἴη πάντας οὕτως αἰδούμενος ὡς μήτ᾽ εἰπεῖν 

ἂν μήτε ποιῆδαν μηδὲν αἰσχρόν. ἐτεχμαίρετο δὲ τοῦτο 

οὕτως ἔχειν ἐκ τοῦδε. μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα, ἀλλὰ καὶ 

οὺς οὐ φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἱδοῦν- 

ται τῶν ἀναιδῶν οἱ ἄνθρωπον χαὶ γυναῖκας δὲ ἃς 

ἂν αἰδουμένας αἰσϑάνωνται, ἀνταιδεῖσϑαι μᾶλλον ἐϑέ- 

λουσιν ὁρῶντες. τὸ δ᾽ αὖ πείϑεσϑαι οὕτω μάλιστ᾽ 
ἂν ᾧετο ἔμμονον εἶναι τοῖς περὶ αὐτόν, εἰ τοὺς ἀπρο- 
φασίστως πειϑομένους φανερὸς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν 

τὰς μεγίστας ἀρετὰς καὶ ἐπιπονωτάτας δοκούντων 

παρέχεσϑαι. γιγνώσκων δ᾽ οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. 

καὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτοῦ ἐπιδεικνὺς μᾶλλον ἐποίει 
καὶ ταύτην πάντας ἀσκεῖν. ὅταν γὰρ δρῶσιν, ᾧ μά- 
λιόστα ἔξεστιν ὑβρίξειν, τοῦτον σωφρονοῦντα, οὕτω 

μᾶλλον οἵ γε ἀσϑενέστεροι ἐθέλουσιν οὐδὲν ὑβριστι- 

κὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἶναι. διήρεν δὲ αἰδῶ καὶ σω- 
φροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους τὰ ἐν τῷ 

φανερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας, τοὺς δὲ σώφρονας καὶ τὰ 

ἐν τῷ ἀφανεῖ. καὶ ἐγκράτειαν δὲ οὕτω μάλιστ᾽ ἂν 
ᾧετο ἀσκεῖσϑαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ 

τῶν παραυτίκα ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν, 

1 πορίξεσϑιανι 4 Ὠ1πά. ὃ οὕτως οἵα. Υ. 4 δ᾽ οὕτως 
τοῦτο Υ. 6 οὐ οτῃ. Υ. 7 δὲ] γε Υ. 8 ἀνταιδεῖσϑαι) 
ἀντεδεῖσϑαι Υ, δεῖσϑαι Χ. 9 οἱ ὁρῶντες Υ. 10 ἔμμονον] 
μονον Υ. 11 φανερῶς Ε΄. || τιμᾶν χ. 14 αὐτοῦ οοαά. 
1ὅ ἀσκεῖν Χ2, λέγειν Υ. 16 τοῦτον] τούτῳ ἘΠ]. [| οὕτω μᾶλ- 
λον] οὐ μάλα Υ. 17 γε] τε χ. [| ἀσῦ ενέστεροι] σωφρονέστεροι 
Εὶ || ἐθέλουσιν] οὐ ϑέλουσιν Ἐ'. [ ὑβριστικώτερον ἢ. 18 διήρει 
ονν 31 ἀφανεῖ 46]. Νιύβομα. 19 ὡς τοὺς] αὐτοὺς χ. [ἴσως 
τὰ γ. 2] καὶ οἵα. . 22 ἐπιδεικνύει ΧΟ. [|| αὐτὸν Ε΄. 
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ἀλλὰ προπονεῖν ἐθέλοντα πρῶτον σὺν τῷ καλῷ τῶν 

εὐφροσυνῶν, τοιγαροῦν τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ ταῖς 

ϑύραις πολλὴν μὲν τῶν χειρόνων εὐταξίαν, ὑπεικόν- 
τῶν τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ αἰδῶ καὶ εὐκοσμίαν πρὸς 

ἀλλήλους. ἐπέγνως δ᾽ ἂν ἐκεῖ οὐδένα οὔτε ὀργιξόμε- 

νον χραυγῇ οὔτε χαίροντα ὑβριστικῷ γέλωτι, ἀλλὰ 

ἰδὼν ἂν αὐτοὺς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς χάλλος ζῆν. 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες καὶ ὁρῶντες ἐπὶ ϑύ- 

ραις διῆγον. τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκα ἀσκήσεως ἐπὶ 
ϑήραν ἐξῆγεν οὕσπερ ἀσκεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆναι, ταύ- 
τὴν ἡγούμενος καὶ ὅλως ἀρίστην ἄσκησιν πολεμικῶν 

εἷναι, καὶ ἱππικῆς δὲ ἀληϑεστάτην. καὶ γὰρ ἐπόχους 

ἐν παντοδαποῖς χωρίοις αὕτη μάλιστα ἀποδείκνυσι διὰ 

τὸ ϑηρίοις φεύγουσιν ἐφέπεσϑαι., καὶ ἀπὸ τῶν ἵππων 

ἐνεργοὺς αὕτη μάλιστα ἀπεργάφεται διὰ τὴν τοῦ λαμ- 

θάνειν φιλοτιμίαν καὶ ἐπιϑυμίαν᾽ καὶ τὴν ἐγκράτειαν 

᾿ δὲ χαὶ πόνους καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη καὶ λιμὸν καὶ 

δίψος δύνασϑαν φέρειν ἐνταῦϑα μάλιστα προσείϑιξε 
τοὺς κοινῶνας. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι βασιλεὺς καὶ οἱ ἄλλοι 

οἱ περὶ βασιλέα ταῦτα ποιοῦντες διατελοῦσιν. ὅτι μὲν 

οὖν οὐκ ᾧετο προσήκειν οὐδενὶ ἀρχῆς ὅστις μὴ βελ- 
τίων εἴη τῶν ἀρχομένων καὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι 
δῆλον, καὶ ὅτι οὕτως ἀσχῶν τοὺς περὶ αὐτὸν πολὺ 

μάλιστα αὐτὸς ἐξεπόνει καὶ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς 

ὕ ἐπέγνωσαν Ἐ. 6 ὑβριστικῶς ΧΑΗ͂Υ͂. 9 διῆκον ΖΦΥὉὮ 
10 ροβὺ ταύτην δαά. οὖν αι, αὖ ΑΗΥ͂. 11] ἀρίστην ἄσκησιν γα 
ἀρετὴν ΧΩΥ͂. 1 αὕτη γᾷ, αὐτὴ χὰ, αὐτὴ Η. 106 ἐγκρά- 

Ῥτεῖαν) ἐπικράτησιν χὰ. 17 καὶ πρὸς πόνους οὐ πρὸς τὸ λιμὸν γ. 
18 ἐνταῦϑα)] ἔτι τ᾽ αὖ ΑΗ, ἐνταῦ (ἃ. || προσεϑίζει χ. 19 δ᾽ 
ΟἸη. Χ. 20 οἱ περὶ] ἐπὶ χι 91 οὐδενὶ] οὐδὲν ΖΦ. 938 ἀσχῶν 

πάντας τοὺς Υ. 
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πολεμικὰς τέχνας καὶ [τὰς] μελέτας. καὶ γὰρ ἐπὶ ϑή- 

ραν τοὺς μὲν ἄλλους ἐξῆγεν, ὁπότε μὴ μένειν ἀνάγκη 

τις εἴη" αὐτὸς δὲ καὶ ὁπότε ἀνάγκη εἴη, οἴκοι ἐϑήρα 

τὰ ἐν τοῖς παραδείσοις ϑηρία τρεφόμενα" καὶ οὔτ᾽ 
αὐτός ποτε πρὶν ἱδρῶσαι δεῖπνον ἡρεῖτο οὔτε ἵπποις 
ἀγυμνάστοις σῖτον ἐνέβαλλε᾽ συμπαρεκάλει, δὲ καὶ εἷς 

ταύτην τὴν ϑήραν τοὺς περὶ αὐτὸν δκηπτούχους. του- 

γαροῦν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐν πᾶσι τοῖς καλοῖς 

ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὰ τὴν ἀεὶ μελέτην. 

παράδειγμα μὲν δὴ τοιοῦτον δαυτὸν παρείχετο. πρὸς 

δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων οὕστινας μάλιστα ὁρῴη τὰ 

καλὰ διώκοντας, τούτους καὶ δώροις καὶ ἀρχαῖς καὶ 

ἕδραις καὶ πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν" ὥστε πολλὴν πᾶσι 
φιλοτιμίαν ἐνέβαλλεν ὅπως ὅτι ἄριστος ἕκαστος φανή- 

όοιτο Κύρῳ. 

Καταμαϑεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν ὡς οὐ τούτῳ 

μόνῳ ἐνόμιξε χρῆναν τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων 
διαφέρειν, τῷ βελτίονας αὐτῶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ κατα- 

γοητεύειν ᾧξτο χρῆναι αὐτούς. στολήν τε γοῦν εἵλετο 

τὴν Μηδικὴν αὐτός τὲ φορεῖν καὶ τοὺς κοινῶνας ταύ- 

την ἔπεισεν ἐνδύεσϑαι᾽ αὕτη γὰρ αὐτῷ συγκρύπτειν 
ἐδόκει εἴ τίς τι ἐν τῷ σώματι ἐνδεὲς ἔχοι, καὶ καλλί- 
ὅτους καὶ μεγίστους ἐπιδεικνύναι τοὺς φοροῦντας. 

καὶ γὰρ τὰ ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν ἐν οἷς μάλιστα 

1 [τὰς] ΠὨ:1πά. || ϑήρας α. 2 μένειν οἴκοι ἀνάγκη Υ. ὃ. καὶ 
οἵη. ΧΩΥ͂. [ἀνάγκη τις εἴη Χ. 7 ἑαυτὸν Υ. 10 τοιόνδε ΧΖ. 
11 μάλιστα οτα. χ 12 τούτοις . 14 ἐνέβαλεν. ΔΑ Ὁ. [|| ἕκα- 
στος ὅτι ἄριστος γα. ᾿ ὕτι οτα. Υ. [ φανήσοιτο ΧΥΥ ΗΡΥ, φανείη 
τῷ «Φ. 16 τοῦτο μόνον ἐνόμισε γ. 18 τῷ] τὸ ἢ. 19 στολήν 

. 9] ἐνδύεσϑαι Βυαβροούω Π1ΠΟΚΙΟ. 21 αὐτὴ χ. || συγκρύπ- 
τειν τε Ύ. ͵ 
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λαϑεῖν ἔστι καὶ ὑποτιϑεμένους τι, ὥστε δοκεῖν μεί- 

ξους εἷναι ἢ εἰσί. καὶ ὑποχρίεσθαι δὲ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς προσίετο, ὡς εὐοφϑαλμότεροι φαίνοιντο ἢ εἰσί, 

καὶ ἐντρίβεσϑαι, ὡς εὐχροώτεροι ὁρῷντο ἢ πεφύκασιν. 

ἐμελέτησε δὲ καὶ ὡς μὴ πτύοντες μηδὲ ἀπομυττόμενοι 40 

φανεροὶ εἶεν, μηδὲ μεταστρεφόμενοι ἐπὶ ϑέαν μηδενός, 

ὡς οὐδὲν ϑαυμάφοντες. πάντα δὲ ταῦτα ὥετο φέρειν 

τι εἷς τὸ δυσκαταφρονητοτέρους φαίνεσϑαι τοῖς ἀρ- 

χομένοις. 
Οὺς μὲν δὴ ἄρχειν ᾧετο χρῆναι, δι᾽ ἑαυτοῦ οὕτω ἃ 

κατεσκεύασε καὶ μελέτῃ καὶ τῷ σεμνῶς προεστάναι 

αὐτῶν᾽ οὺἣς δ᾽ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τού- 

τους οὔτε μελετᾶν τῶν ἐλευϑερίων πόνων οὐδένα 

παρώρμα οὔϑ᾽ ὅπλα κεχτῆσϑαι ἐπέτρεπεν" ἐπεμελεῖτο 

ὃς ὅπως μήτε ἄσιτοι μήτε ἄποτοί ποτε ἔσοιντο ἐλευ- 15 

ϑερίων ἕνεκα μελετημάτων. καὶ γὰρ ὁπότε ἐλαύνοιεν 44 

τὰ ϑηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἷς τὰ πεδία, φέρεσϑαι σῖτον 

εἷς ϑήραν τούτοις ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευϑέρων οὐδενί" 

καὶ ὁπότε πορεία εἴη, ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὰ ὕδατα 

ὥσπερ τὰ ὑποζύγια. καὶ ὁπότε δὲ ὥρα εἴη ἀρίστου, 
ἀνέμενεν αὐτοὺς ἔστ᾽ ἐμφάγοιέν τι, ὡς μὴ βουλιμιῷεν᾽ 

ὥστε καὶ οὗτοι αὐτὸν ὥσπερ οἱ ἄριστοι πατέρα ἐκάλουν, 
εἶ καὶ ἐπεμέλετο αὐτῶν ὕπως ἀναμφιλόγως ἀεὶ ἀνδρά- 

ποδὰα διατελοῖεν. 

ὑπ 

0 

1 λανϑάνειν Υ. 4 καὶ οπι. Ε'. ὃ ἐμελέτησαν «4. ἡ μὴ Υ, 
μηδὲ χεΥ. 8 τι τε ΗΠ. 11! μελέτῃ καὶ τῷ] μελέτῃ καὶ Εἰ, 
ἐμελέτησε Ὁ. 19 κατεσκεύασεν γ. 18 οὐδὲ Ο. Ι ὅμως 6. 
ΝΠ... "μηδὲ γ. 10 ὁπόταν “0. 18 εἰς τὴν ϑήραν Υ. 
ἐλευϑερίων Ἐ᾿. 19 πρὸς] εἰς 6. 40 δὲ οἵη. γ΄. 21 ἔστ 
ἂν φάγοιέν χ. 38 εἰ καὶ ορο, ὅτι οοαά. || ὅπως... διατελοῖεν 
46]. Οοθού. 
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Τῇ μὲν δὴ ὅλῃ Περσῶν ἀρχῇ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 

κατεσχεύαξεν. ἑαυτῷ δὲ ὅτι μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν κατα- 
στραφέντων κίνδυνος εἴη παϑεῖν τι ἰσχυρῶς ἐϑάρρει" 
καὶ γὰρ ἀνάλκιδας ἡγεῖτο εἷναι αὐτοὺς καὶ ἀσυντάκ- 

τους ὄντας ἑώρα, καὶ πρὸς τούτοις οὐδ᾽ ἐπλησίαξε 

τούτων οὐδεὶς αὐτῷ οὔτε νυχτὸς οὔτε ἡμέρας. οὕς 

δὲ κρατίστους τὲ ἡγεῖτο καὶ ὡπλισμένους καὶ ἁϑρόους 

ὄντας ἑώρα --- καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν ἤδει ἱππέων ἣγε- 

μόνας ὄντας. τοὺς δὲ πεξζῶν᾽ πολλοὺς δὲ αὐτῶν καὶ 

ρονήματα ἔχοντας ἠσϑάνετο ὡς ἱκανοὺς ὄντας ἄρχειν᾽ 

καὶ τοῖς φύλαξι δὲ αὐτοῦ οὗτοι μάλιστα ἐπλησίαξον, 

καὶ αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ τούτων πολλοὶ πολλάκις συν- 

ἐμείγνυσαν᾽ ἀνάγκη γὰρ ἦν, ὅ,τι καὶ χρῆσϑαι ἔμελλεν 

αὐτοῖς --- ὑπὸ τούτων οὖν καὶ κίνδυνος ἦν αὐτὸν μά- 
λιότα παϑεῖν τι κατὰ πολλοὺς τρόπους. σχοπῶν οὖν 

ὅπως ἂν αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἀκίνδυνα γένοιτο, 
τὸ μὲν περιελέσϑαι αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀπολέμους 
ποιῆσαι ἀπεδοκίμασε, καὶ ἄδικον ἡγούμενος καὶ κατά- 

λυσιν τῆς ἀρχῆς ταύτην νομίξων᾽ τὸ δ᾽ αὖ μὴ προσ- 
ίεσϑαι αὐτοὺς καὶ τὸ ἀπιστοῦντα φανερὸν εἶναι ἀρχὴν 

ἡγήσατο πολέμου" ἕν δὲ ἀντὶ πάντων τούτων ἔγνω 

καὶ κράτιστον εἷναι πρὸς τὴν αὑτοῖ ἀσφάλειαν καὶ 

κάλλιστον, εἰ δύναιτο ποιῆσαι τοὺς κρατίστους ἑαυτῷ 

2. κατεσκεύασεν ΥΑ.]] ἑαυτῷ χα, αὐτῷ γ.] καταστρεφόντων ΣΧ. 
4 εἶναι ἡγεῖτο Υ. ὃ ὄντας οπι. Εἰ. 6 αὐτῷ] αὐτῶν ΑΗ. 
7 τε οἵη. Υ. 8. ἤδει οι. 2 (ἤδη σ),͵ 10 ὡς ομι. χ. 1 οὗ- 
τοι γὰρ μάλιστα Τ᾿. 18 ὄντι χγρ, εἴ τι αβ. [ καὶ χρῆσϑαι) 
κεχρῆσϑαι ΧΥ. 14 αὐτὸν... 15 πολλοὺς] αὐτῷ μάλιστα πολ- 
λοὺς Υ. 1ῦ σκοπῶν οὖν] σκοπεῖν Ε΄. 1060 γένοιντο ΗΡΥ. 
17 περιελέσϑαι] παρελέσϑαι Ὦ, γὰρ παρελέσϑαι Ἐ. 19 ταύ- 
τὴν γῖ, τοῦτο χα 42]1 δηΐθ πολέμου δἀ 4. ἀντὶ «. 22 αὐτοῦ Χ, 
ἑαυτοῦ γ2 
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μᾶλλον φίλους ἢ ἀλλήλοις. ὡς οὖν ἐπὶ τὸ φιλεῖσϑαι 
δοκεῖ ἡμῖν ἐλϑεῖν, τοῦτο πειρασόμεϑα διηγήσασϑαι. 

Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου φιλ- Π 

ανϑρωπίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἐδύνατο μάλιστα ἐνεφάνιξεν, 
ἡγούμενος, ὥσπερ οὐ ῥάδιόν ἐστι φιλεῖν τοὺς μισεῖν 5 

δοχοῦντας οὐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς καχκόνοις, οὕτω καὶ τοὺς 

γνωσϑέντας ὡς φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐκ ἂν δύνα- 

σϑαι μισεῖσϑαι ὑπὸ τῶν φιλεῖσϑαι ἡγουμένων. ἕως 9 

μὲν οὖν χρήμασιν ἀδυνατώτερος ἦν εὐεργετεῖν, τῷ τε 

προνοεῖν τῶν συνόντων καὶ τῷ προπονεῖν χαὶ τῷ τὸ 

συνηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς φανερὸς εἶναι, 

συναχϑόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς κακοῖς. τούτοις ἐπειρᾶτο 

τὴν φιλίαν ϑηρεύειν᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτῷ ὥστε 
χρήμασιν εὐεργετεῖν, δοκεῖ ἡμῖν γνῶναι πρῶτον μὲν 

ὡς εὐεργέτημα ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους οὐδέν ἐστιν τ 

ἀπὸ τῆς αὐτῆς δαπάνης ἐπιχαριτώτερον ἢ σίτων καὶ 

ποτῶν μετάδοσις. τοῦτο δ᾽ οὕτω νομίσας πρῶτον μὲν 8 

ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεξαν συνέταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς 

σιτοῖτο σίτοις. τούτοις ὅμοια ἀεὶ παρατίϑοιτο αὑτῷ 

ἱκανὰ παμπόλλοις ἀνθρώποις" ὅσα δὲ παρατεϑείη, ταῦτα 30 

πάντα, πλὴν οἷς αὐτὸς καὶ οἱ σύνδειπνοι χρήσαιντο, 

διεδίδου οἷς δὴ βούλοιτο τῶν φίλων μνήμην ἐνδείκνυ- 

σϑαι ἢ φιλοροσύνην. διέπεμπε δὲ καὶ τούτοις ος 
ἀγασϑείη ἢ ἐν φυλακαῖς ἢ ἐν ϑεραπείαιςϊ ἢ ἐν αἷστι- 

1 φιλεῖσϑαι) φείδεσθαι γ. 2. ἡμῖν δοκεῖ γΥ. 8. γὰρ οἱ. γ. 
6 κακονόοις ε. οὖ οοαᾷ, φῬυϑδρίοσ χ. 9 τῷ τε... καὶ τῷ] 
τὸ... καὶ τὸ γΥ. [ προπονεῖν καὶ τῷ οτι. Ὦ. 13 τὴν φιλίαν 
Ομ. 2, ροϑὺ ϑηρεύειν ὑγδῆβρ. Υ. 18 αὐτοῦ ΖΟΕ. 19 ἀεὶ 
δὴ Ε΄ 1 αὐτὸς] αὐτοῖς ΑΗ. 29 δὴ] ἀεὶ Υγ, ἂν χζ. Π 
βούλοιντο 4}. 38 τούτους οὃς Ὁ, τούτοις οἷς Ὁ. 94 καἷστι- 
σινοῦν) ἄλλαις τισὶ γ. 
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σινοῦν πράξεσιν, ἐνσημαινόμενος τοῦτο, ὅτι οὐκ ἂν 

λανϑάνοιεν χαρίζεσϑαν βουλόμενοι. ἐτίμα δὲ καὶ τῶν 

οἰκετῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε" καὶ 

τὸν πάντα δὲ σῖτον τῶν οἴκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τρά- 
πεζαν ἐπετίϑετο, οἱόμενος ὥσπερ καὶ τοῖς κυσὶν ἐμ- 

ποιεῖν τινα καὶ τοῦτο εὔνοιαν. εἰ δὲ καὶ ϑεραπευεσϑαί 

τινα βούλοιτο τῶν φίλων ὑπὸ πολλῶν. καὶ τούτοις 

ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέζης" καὶ νῦν γὰρ ἔτι οἷς ἂν δρῶσι 

πεμπόμενα ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης. τούτους πάν- 

τες μᾶλλον ϑεραπεύουσι, νομίξοντες αὐτοὺς ἐντίμους 

εἶναι καὶ ἱκανοὺς διαπράττειν, ἤν τι δέωνται. ἔτι ὃὲ 
καὶ οὐ τούτων μόνον ἕνεκα τῶν εἰρημένων εὐφραίνει 

τὰ πεμπόμενα παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ τῷ ὄντι καὶ ἡδονῇ 

πολὺ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης. καὶ 

τοῦτο μέντοι οὕτως ἔχειν οὐδέν τι ϑαυμαστόν᾽ ὥσπερ 

- γὰρ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι διαφερόντως ἐν ταῖς μεγάλαις 

20 

πόλεσιν ἐξειργασμέναν εἰσί, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
καὶ τὰ παρὰ βασιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐἔχπε- 
πόνηται. ἐν μὲν γὰρ ταῖς μικραῖς πόλεσιν οἱ αὐτοὶ 

ποιοῦσι κλίνην, ϑύραν, ἄροτρον, τράπεξαν. πολλάκις 

δ᾽ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ οἰχοδομεῖ, καὶ ἀγαπᾷ ἣν καὶ 

οὕτως ἱκανοὺς αὐτὸν τρέφειν ἐργοδότας λαμβάνῃ 

ἀδύνατον οὖν πολλὰ τεχνώμενον ἄνϑρωπον πάντα κα- 

1 δηΐθ ότι δᾶά. τοῦτο Υ͂. || οὐκ ἂν] οὐχὶ γ. - ὃ τῆς οτη. Υ. 
4 αὐτοῦ 40 Ε. ὅ καὶ... 6 ϑεραπεύεσϑαι οτα. Ἐ. κυσὶν] 
παισὶν 5. 7 τινα οτι. Ὁ. [[ βούλοιτό τινας Β. 9 βασιλέων 6. 
10 ϑεραπεύουσι μᾶλλον “ΥἷΥ. 12 μόνων να. || τῶν εἰρημένων 
ἕνεκα Ε΄ τῶν εἰρημένων αὖ Ἰηὐογρτοίατηθπύατη γοοΐβ τούτων 
Ἃ6]. Ῥαπίαθβ. 14 πολὺ] πολλῇ χ. πάνυ Ἐ'. || βασιλέως οτα. χΧ. 
16 αἱ οτχ. ΧΩΥ. 17 κατὰ οι. Ὦ. 19 μικραῖς] αὐταῖς 2. 
420 ϑύραν, κλίνην Υ (καινὴν Βρη). 21 οἰκονομεῖ «.ἁ. 922 λαμ- 
βάνει χΧῈ. 28 οὖν οτα. ε. [ἅπαντα Υ. ' 
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λῶς ποιεῖν. ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι διὰ τὸ πολ- 

λοὺς ἑχάστου δεῖσϑαι ἀρκεῖ καὶ μία ἑκάστῳ τέχνη 
εἷς τὸ τρέφεσϑαι' πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία" ἀλλ᾽ 
ὑποδήματα ποιεῖ ὃ μὲν ἀνδρεῖα, ὃ δὲ γυναικεῖα᾽ ἔστι 

ὃξ ἔνϑα καὶ ὑποδήματα ὃ μὲν νευρορραφῶν μόνον 
τρέφεται. ὃ δὲ σχίζων, ὃ δὲ χιτῶνας μόνον συντέμ- 

νῶν, ὃ δέ γε τούτων οὐδὲν ποιῶν ἀλλὰ συντιϑεὶς 

ταῦτας. ἀνάγκη οὖν τὸν ἐν βραχυτάτῳ διατρίβοντα 
ἔργῳ τοῦτον καὶ ἄριστα δύνασϑαι τοῦτο ποιεῖν. τὸ 

- τ αὐτὸ δὲ τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν δίαιταν. ᾧ 
μὲν γὰρ ὁ αὐτὸς κλίνην στρώννυσι, τράπεζαν κοσμεῖ, 

μάττει, (ζἕψει.) ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα ποιεῖ, ἀνάγκη οἶμαι 
τούτῳ, ὡς ἂν ἕκαστον προχωρῇ, οὕτως ἔχειν" ὅπου δὲ 
ἱκανὸν ἔργον ἕνὶ ἕψειν κρέα, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ δὲ 

ἰχϑὺν ἕψειν, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ἄρτους ποιεῖν, καὶ 

μηδὲ τούτους παντοδαπούς, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ ἐὰν ἕν εἶδος 

εὐδοκιμοῦν παρέχῃ, ἀνάγκη οἶμαι ταῦτα οὕτω ποιού- 
μενα πολὺ διαφερόντως ἐξειργάσϑαι ἕκαστον. 

Τῇ μὲν δὴ τῶν σίτων ϑεραπείᾳ τοιαῦτα ποιῶν 

πολὺ ὑπερεβάλλετο πάντας. ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 
πᾶσι ϑεραπεύων πολὺ ἐκράτει. τοῦτο νῦν διηγήσο- 

μαι πολὺ γὰρ διενεγχὼν ἀνθρώπων τῷ πλείστας 

2 ἀρκεῖ ἑκάστῳ μία Υ. 4 ποιεῖν ΑΗ. || μὲν δὴ ἀνδρεῖα Ἐ.. 
ὅ ἔνϑα)] ὅτε χ. ᾿ὶ εὐροιραφῶν ΑἮ. 9 ἔργῳ οπι. ΥΖ. [} τοῦτον] 
τοῦτο (ἡ. Οομθοὺ. [[ καὶ οἴῃ. γ. [ δύνασϑαι Θρο, διηναγκάσϑαι 
ΧΩΥ͂, διενέγκασθαι γ, δὴ ἠναγκάσϑαι Ἠρυοῖπ, ἐξειργάσϑαι 
Οοθοῦ. || τοῦτο ποιεῖν οἵη. Υ Οοθοί. 192 δηΐϑθ μάττει δαὰ. σῖτον 
Νδροσ. || {ἔψει θρο, πέττει υ. [ ἀλλοῖα] ἄλλα γ. [1] τούτῳ] τού- 
των Ἦρι, τοῦτο ΕἾ), τούτον (810) Η οού. 14 ἑνὶ] ἕν ΘΗ οοτν. ἢ 
ἑψεῖν Εἰ, || ἄλλῳ δὲ... 1ῦ ὀπτᾶν οπι. Υ (βοἃ Ὠ 1). 16 παν- 
ταδαποὺς Ἐ'.} ἀρκεῖν χ.}} ἐὰν γ, ἂν ΘΗ (ἰπ τα8.). 17 παρά- 
σχῃ 2. [ ρΡοβϑὺ οἶμαι δα. καὶ χζ. 18 ἐξεργάσασϑαι Υ. 
19 ταῦτα χ. 2 γοβὺ γὰρ δαάᾶ. δὴ Ε΄ 
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προσόδους λαμβάνειν πολὺ ἔτι πλέον διήνεγκε τῷ 

πλεῖστα ἀνθρώπων δωρεῖσϑαι. κατῆρξε μὲν οὖν τού- 

του Κῦρος, διαμένει δ᾽ ἔτι καὶ νῦν τοῖς βασιλεῦσιν ἡ 

πολυδωρία. τίνι μὲν γὰρ φίλοι πλουσιώτεροι ὄντες 

φανεροὶ ἢ Περσῶν βασιλεῖ; τίς δὲ κοσμῶν κάλλιον 

φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ αὑτὸν ἢ βασιλεύς; τίνος 

δὲ δῶρα γιγνώσκεταν ὥσπερ ἔνια τῶν βασιλέως, ψέλια 

καὶ στρεπτοὶ καὶ ἵπποι χρυσοχάλινοι; οὐ γὰρ δὴ 

ἔξεστιν ἐκεῖ ταῦτα ἔχειν ᾧ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ. τίς 
δ᾽ ἄλλος λέγεται δώρων μεγέϑει ποιεῖν αἱρεῖσϑαν αὑ- 
τὸν καὶ ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ πατέρων καὶ ἀντὶ παί- 

δῶν; τίς δ᾽ ἄλλος ἐδυνάσϑη ἐχϑροὺς ἀπέχοντας πολ- 
λῶν μηνῶν ὁδὸν τιμωρεῖσϑαι ὡς Περσῶν βασιλεύς: 
τίς δ᾽ ἄλλος καταστρεψάμενος ἀρχὴν ὑπὸ τῶν ἀρχο- 
μένων πατὴρ καλούμενος ἀπέϑανεν ἢ Κῦρος; τοῦτο 

δὲ τοὔνομα δῆλον ὅτι εὐεργετοῦντός ἐστι μᾶλλον ἢ 

ἀφαιρουμένου. κατεμάϑομεν δὲ ὡς καὶ τοὺς βασιλέως 

καλουμένους ὀφϑαλμοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα οὐκ ἄλ- 

λῶς ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσϑαί τε καὶ τιμᾶν" τοὺς γὰρ 
ὠπαγγείλαντας ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη πυϑέσϑαι με- 

γάλως εὐεργετῶν πολλοὺς ἐποίησεν ἀνθρώπους καὶ 

ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες ὠφε- 

λήσειαν βασιλέα. ἐκ τούτου δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομίσϑη- 

2 ἀνθρώπους Ῥαπίδσιαθθ οἵ. 8 22 εὐεργετῶν ἀνϑρώπους. 
ὃ κάλλιον) κάλλιστος ΟΑ,, κάλλιστα Ἐ.. 6 στολαῖς] εἰς πολέμους 
χ. [[ αὐτὸν οοἀά.  δυίθ βασιλεὺς δα. ὁ χ. [[ δηΐθ τίνος δά. 
τὰ Υ. 10 αὑτὸν] αὐτὸν χ, ἑαυτὸν γ, καὶ αὐτὸν 2 (564 καὶ 
Ῥαποῦϊθ πούωνιὑ α). 1ἱ ΡΝ καὶ οἵη. αΘ. 18 μηνῶν ὁδὸν] 
ὁδῶν χ. 14 δηΐο ἀρχὴν δ0α. τὴν χ.ι [10 εὐεργετοῦντος δῆλον 
ὅτι Χ. 17 κατέμαϑον γ. 18 ἄλλως] ἄλλῳ 5 20 αὐτῷ] 
αὐτὰ χ. [} πυϑέσϑαι Ο, πύϑεσϑαι Ἐ;, πεπύσϑαι οοἷ. 22 χατ- 
οπτεύειν γρ. [| ἂν οτη. ΥΖ. [}} ἀπαγγείλαντες γὶ 

ν 
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σαν βασιλέως ὀφθαλμοὶ καὶ πολλὰ ὦτα. εἰ δέ τις 
οἴεται ἕνα αἱρετὸν εἶναι ὀρθαλμὸν βασιλεῖ, οὐκ ὀρϑῶς 

οἴεται" ὀλίγα γὰρ εἷς γ᾽ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀκούσειε" καὶ 

τοῖς ἄλλοις ὥσπερ ἀμελεῖν ἂν παρηγγελμένον εἴη. 
εἰ ἑνὶ τοῦτο προστεταγμένον εἴη" πρὸς δὲ καὶ ὅντινα 

γιγνώσκοιεν ὀφθαλμὸν ὄντα, τοῦτον ἂν εἰδεῖεν ὅτι 

φυλάττεσϑαι δεῖ. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τοῦ φά- 

ὅκοντος ἀκοῦσαί τι ἢ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιμελείας παντὸς 

βασιλεὺς ἀκούει. οὕτω δὴ πολλὰ μὲν βασιλέως ὦτα, 
πολλοὶ δ᾽ ὀφθαλμοὶ νομέζονται᾽ καὶ φοβοῦνται παν- 

ταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμφορα βασιλεῖ, ὥσπερ αὐτοῦ 

ἀκούοντος, καὶ ποιεῖν ἃ μὴ σύμφορα, ὥσπερ αὐτοῦ 
παρόντος. οὔχουν ὕπως μνησϑῆναι ἄν τις ἐτόλμησε 

πρός τινα περὶ Κύρου φλαῦρόν τι. ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὀφ- 
ϑαλμοῖς πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλέως τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὕὔ- 

τῶς ἕκαστος διέκειτο. τὸ δὲ οὕτω διακεῖσϑαι τοὺς 

ἀνθρώπους πρὸς αὐτὸν ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ὅ.τι ἄν τις 

αἰτιάσαιτο μᾶλλον ἢ ὅτι μεγάλα ἤϑελεν ἀντὶ μικρῶν 

εὐεργετεῖν. 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέϑει δώρων ὑπερβάλλειν πλου- 

σιώτατον ὄντα οὐ ϑαυμαστόν᾽ τὸ δὲ τῇ ϑεραπείᾳ καὶ 
τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσϑαι, 

τοῦτο ἀξιολγώτερον. ἐκεῖνος τοίνυν λέγεται κατά- 

1 τινὲς ὥοντο οὐ ὃ οἴονται Υ. 8 γ᾽ οἵη. Χ. 4 παραγγεῖ- 
(λλόμενον οοἀά., οοΥτ. ὙΥ̓ ΘΟ υ] πη. ὅ εἰ... εἴη οἵὰ. ΥζΖ. ἢ 
προσταττόμενον Χ. Ὁ τοῦτο χ. ᾿ ἴδοιεν Ἐ', 8 παντὸς] πάν- 
τως Ἐ. 9 πολλοὶ μὲν βασιλέως ὀφϑαλμοὶ πολλὰ δὲ βασιλέως 
(οτα. Ὁ) ὦτα νομίξεται γ. 11 ροβὺ λέγειν δα. τε γ. 13 ἃ 
μὴ οἴῃ. Υ. 18 ὅπως] ὥσπερ χ. [16 τὸ χγ, τοῦ «Υ͂. 17 οἶδα) 

οἶμαι γ. 20 τὸ] τῷ χα. [ ὑπερβάλλειν “, ὑπερβαλεῖν Χ, 
 ἡπερβαλέσϑαι Υ. 2] τὸ δὲ τῇ γ, τῇ δὲ ΧΟΗΨ, τῇ Α. 
Ὁ περιγενέσϑαι χ. ῶ8 χατάδηλος χ, πᾶσι κατάδηλος Υ, κατ- 
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δηλος εἶναι μηδενὶ ἂν οὕτως αἰσχυνϑεὶς ἡττώμενος 

ὡς φίλων ϑεραπείᾳ᾽ καὶ λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημο- 

νξεύεται ὡς λέγοι παραπλήσια ἔργα εἶναι νομέως ἀγα- 
ϑοῦ καὶ βασιλέως ἀγαϑοῦ᾽ τόν τε γὰρ νομέα χρῆναι 

ἔφη εὐδαίμονα τὰ κτήνη ποιοῦντα χρῆσϑαι αὐτοῖς, ἣ 

δὴ προβάτων εὐδαιμονία, τόν τε βασιλέα ὡσαύτως 
εὐδαίμονας πόλεις καὶ ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆσθαι 

αὐτοῖς. οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν 
γνώμην, τὸ φιλονίκως ἔχευν πάντων ἀνθρώπων ϑε- 

ραπείᾳ περιγίγνεσϑαι. καλὸν δ᾽ ἐπίδειγμα, καὶ τοῦτο 

λέγεται Κῦρος ἐπιδεῖξαι Κροίσῳ, ὅτε ἐνουθέτει αὐτὸν 
ὡς διὰ τὸ πολλὰ διδόναν πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐτῷ 

ϑησαυροὺς χρυσοῦ πλείστους ἑνί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἴκῳ 
καταϑέσθαι" καὶ τὸν Κῦρον λέγεται ἐρέσϑαι, Καὶ πό- 
σα ἂν ἤδη οἴει μοι χρήματα εἶναι, εἰ συνέλεγον χρυ- 

σίον ὥσπερ σὺ κελεύεις ἐξ ὅτου ἐν τῇ ἀρχῇ εἶμι; καὶ 
τὸν Κροῖσον εἰπεῖν πολύν τινα ἀριϑμόν. καὶ τὸν 
Κῦρον πρὸς ταῦτα, 4γε δή, φάναι. ὦ Κροῖσε, σύμ- 
πεμψον ἄνδρα σὺν Ὑστάσπᾳ τουτῳὶ ὅτῳ σὺ πιστεύεις, 
μάλιστα. σὺ δέ, ὦ Ὑστάσπα, ἔφη, περιελϑὼν πρὸς 
τοὺς φίλους λέγε αὐτοῖς ὅτι δέομαν χρυσίου πρὸς 

πρᾶξίν τυνα᾿ καὶ γὰρ τῷ ὄντι προσδέομαι" καὶ κέλευε 

ἄλληλος 5. 2) καὶ οχῃ. . Ὁ λέγοι] δέ τοι ΑΗ. 4 καὶ 
βασιλέως ἀγαϑοῦ οἵα. ΑΗΥ͂ (-ἐως ἀγαϑοῦ καὶ βασι 6), καὶ 
οὕτως ἔχοντος βασιλέως χ. [[| χρῆναι ἄρα ἔφη γΥ. ὅ ἣ δὴ] ἤδη 
φΖῴοῃ. ὦ προβάτοις ἃ. 8. αὐτοῖς] αὐτοῦ χ. [|| εἶχε] ἔχει ΧΑΥ͂. 
9 ϑεραπείᾳ πάντων ἀνθρώπων Υ. 12 τὸ] τὰ Α ρτ. {| αὐτῷ] 
αὖ τοὺς ΑΗ. 1ὅ οἴει ἤδη Υ. 16 ὅσου 20. [17 καὶ τὸν] 
τόνδε Υ. 18 σύμπεμψον] σὺ πέμψον γ. 19 τούτῳ οοαα,, ΘΟΥΙΤ. 
Ἠοτυ]θίη. 20 ἔφη περιελϑὼν)] ἔφατο ἄρα ἐλϑὼν Β' δὸ αὐϑτη- 
γἱβ Μαγομδηῦ ἂθ νοοθ ἐλθὼν ἰδοθαῦ, οοτΐθ Ὁ αὐοαὰθ. 
21 δέομαι) προσδεήσομαι Υ. 
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αὐτοὺς ὁπόσα [ἂν] ἕκαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρή- 
ματα γράψαντας καὶ κατασημηναμένους δοῦναν τὴν 

ἐπιστολὴν τῷ Κροίσου ϑεράποντι φέρειν. ταῦτα δὲ 

ὅσα ἔλεγε καὶ γράψας καὶ σημηνάμενος ἐδίδου τῷ 

Ὑστάσπᾳ φέρειν πρὸς τοὺς φίλους ἐνέγραψε δὲ πρὸς 
πάντας καὶ Ὑστάσπαν ὡς φίλον αὑτοῦ δέχεσϑαι. ἐπεὶ 

δὲ περιῆλϑε καὶ ἤνεγκεν ὁ Κροίσου ϑεράπων τὰς ἐπι- 

στολάς, ὃ δὴ Ὑστάσπας εἶπεν, Ὦ, Κῦρε βασιλεῦ, καὶ 
ἐμοὶ ἤδη χρὴ. ὡς πλουσίῳ χρῆσϑαι᾽ πάμπολλα γὰρ 
ἔχων πάρειμι δῶρα διὰ τὰ σὰ γράμματα. καὶ ὁ Κῦρος 
εἶπεν, Εἷς μὲν τοίνυν καὶ οὗτος ἤδη ϑησαυρὸς ἡμῖν, 
ὦ Κροῖσε" τοὺς δ᾽ ἄλλους καταϑεῶ καὶ λόγισαι πόσα 

ἐστὶν ἕτοιμα χρήματα, ἤν τι δέωμαι χρῆσϑαι. λέγεται 

δὴ λογιξόμενος ὃ Κροῖσος πολλαπλάσια εὑρεῖν ἢ ἔφη 
Κύρῳ ἂν εἶναι ἐν τοῖς ϑησαυροῖς ἤδη, εἰ συνέλεγεν. 
ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν λέγεται ὃ Κῦ- 

ρος, Ὁρᾷς, φάναι ὦ Κροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ ἐμοὶ ϑησαυ- 
ροί; ἀλλὰ σὺ μὲν κελεύεις μὲ παρ᾽ ἐμοὶ αὐτοὺς συλ- 

λέγοντα φϑονεῖσϑαί τε δι᾽ αὐτοὺς καὶ μισεῖσϑαι. καὶ 

φύλακας αὐτοῖς ἐφιστάντα μισϑοφόρους τούτοις πιστεύ- 

εἰν ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους 

μον νομίξω ϑησαυροὺς καὶ φύλακας ἅμα ἐμοῦ τε καὶ 

τῶν ἡμετέρων ἀγαϑῶν πιστοτέρους εἷναι ἢ εἰ φρου- 

ροὺς μισϑοφόρους ἐπεστησάμην. καὶ ἄλλο δέ σοι 

1 [ἃν] Ὀῖπα. [δύναιτο Ζοπ. οὐ οοἀά. Ρτϑθίθυ Υ̓ οου., αὶ 
δύνηται ἀκ" 8 τῷ κροίσου ρΡοβὺ φέρειν ἰγϑῃερ. σι 
ταῦτα δὲ... ὃ φέρειν οἵη. Ε᾿ 4 γργίυβ καὶ οπι. χ. ὃ προσ- 
ἐνέγραφε γ. Ὁ αὐτοῦ χα, ἑαυτοῦ γ. || ἐπειδὴ δὲ γ. 8. δηΐϑ 
δὴ δαὰ. μὲν γ. 9 χρὴ οι. Ε΄. [10 γράμματα] πράγματα δ. 
11 δυΐθ τοίνυν δαᾶ. δὴ γΥ. 14 λογισάμενος Υ. 20 τού- 
τους Ε΄. "1 τούτοις . 2 τε] γε ΑΗρυ. ῶ8 ἢ εἰ] εἰ ἢ 
ἮΡΙ, εἰ Υ͂, ἢ ΟὮ. 94 ἄλλα 5. 

- ἴω 
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21 

10 

10 

20 

398 ΤΠ ΜΠΙ. ΤΟΑΡΟΥΙ. 

ἐρῶ ἐγὼ γάρ, ὦ Κροῖσε, ὃ μὲν οἱ ϑεοὶ δόντες εἰς 
τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις ἐποίησαν ὁμοίως πένητας 

πάντας, τούτου μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς δύναμαν περιγενό- 

σϑαι, ἀλλ᾽ εἰμὶ ἄπληστος κἀγὼ ὥσπερ οἱ ἄλλοι χρη- 

μάτων" τῇδέ γε μέντοι διαφέρειν μοι δοκῶ τῶν πλεί- 
στῶν ὅτι οἱ μὲν ἐπειδὰν τῶν ἀρχούντων περιττὰ 
κτήσωνται. τὰ μὲν αὐτῶν κατορύττουσι, τὰ δὲ κατα- 
δσήπουσι, τὰ δὲ ἀρυϑμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἱστάν- 

τες καὶ διαψύχοντες καὶ φυλάττοντες πράγματα ἔχουσι, 

καὶ ὅμως ἔνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὔτε ἐσϑίουσι πλείω 

ἢ δύνανται φέρειν, διαρραγεῖεν γὰρ ἄν, οὔτ᾽ ἀμφιέν- 

νυνται πλείω ἢ δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἄν, 

ἀλλὰ (διὰν τὰ περιττὰ χρήματα πράγματα ἔχουσιν" ἐγὼ δ᾽ 

ὑπηρετῶ μὲν τοῖς ϑεοῖς καὶ ὀρέγομαι ἀεὶ πλειόνων" 

ἐπειδὰν δὲ χτήσωμαι, ἃ ἂν ἴδω περιττὰ ὄντα τῶν ἐμοὶ 

ἀρκούντων., τούτοις τάς τ᾽ ἐνδείας τῶν φίλων ἐξ- 

καοῦμαν καὶ πλουτίζων καὶ εὐεργετῶν ἀνθρώπους εὔ- 
νοιαν ἐξ αὐτῶν χτῶμαν καὶ φιλίαν, καὶ ἐκ τούτων 

χαρποῦμαι ἀσφάλειαν καὶ εὔκλειαν ἃ οὔτε καταδή- 

πεται οὔτε ὑπερπληροῦντα λυμαίνεται, ἀλλὰ ἡ εὔκλεια 

ὅσῳ ἂν πλείων ἧ, τοσούτῳ καὶ μείξων καὶ καλλίων 
καὶ χουφοτέρα φέρειν γίγνεται, πολλάκις δὲ καὶ τοὺς 

φέροντας αὐτὴν κουφοτέρους παρέχεται. ὅπως δὲ καὶ 

ἘΠ ΠΣ γ. 2 ὁμοίως πένητας πάντας Χ, πάντας ὁμοίως 
πένητας Ε΄, ὁμοίως πάντας πένητας 2). 4 καὶ ἐγὼ Εἰ, οτα. χ. 
ὅ γε οἵη. ἢ. 7 δηΐβ κατορύττουσι δα. αὖ ΧΥ͂. 8 τὰ] ἃ γ.[Ἐ! 
ἱστάντες καὶ μετροῦντες Υ. 10 τοσαῦτα] αὐτὰ χγ. || πλεῖον 
(αὖ 16) ΦΥ͂. 11] διαρραγεῖεν... 19 φέρειν οἵα. Χ. 18 μοῦ 
δρο. 1 ἴδω χΥ͂, εἰδῶ οοὐ. 16 ἐξακοῦμαν Εἰ, ἐξασκοῦμαι 1), 
ἑξαρκοῦμαι ΧΖ. 20 ἀλλ᾽ ἡ μὲν εὔκλεια γ. 2] πλείω ΑΟ. [} 
τοσοῦτον ΑῊΉΗ. ||] ρῥτῖυβ καὶ οτι. α. 92. φέρειν οτη. (. 



ΤΠ ΠΡ ΘΆΡΟΥΙ; 999 

τοῦτο εἰδῇς, ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖστα 

ἔχοντας καὶ φυλάττοντας πλεῖστα εὐδαιμονεστάτους 

ἡγοῦμαι" οἱ γὰρ τὰ τείχη φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐ- 

δαιμονέστατοι εἴησαν᾽ πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι 

φυλάττουσιν᾽ ἀλλ᾽ ὃς ἂν κτᾶσϑαί τε πλεῖστα δύνηται δ 

σὺν τῷ δικαίῳ καὶ χρῆσϑαι πλείστοις σὺν τῷ καλῷ, 

τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον νομίξω [καὶ τὰ χρήματα!. 
χαὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸὲΣ ἦν ὥσπερ ἔλεγε καὶ 
πράττων. 

Πρὸς δὲ τούτοις χατανοήδσας τοὺς πολλοὺς τῶν 

ἀνθρώπων ὅτι ἣν μὲν ὑγιαίνοντες διατελῶσι, παρα- 

σχευάζονται ὕπως ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια καὶ κατατίϑενται 

τὰ χρήσιμα εἷς τὴν τῶν ὑγιαινόντων δίαιταν ὅπως 

δὲ ἣν ἀσϑενήσωσι τὰ σύμφορα παρέσται, τούτου οὐ 
πάνυ ἐπιμελουμένους ἑώρα᾽ ἔδοξεν οὖν χαὶ ταῦτα ἐκ- 

πονῆσαι αὐτῷ, καὶ ἰατρούς τε τοὺς ἀρίστους συν- 

ἑχομίσατο πρὸς αὑτὸν τῷ τελεῖν ἐθέλειν καὶ ὁπόσα 
ἢ ὄργανα χρήσιμα ἔφη τις ἂν αὐτῶν γενέσϑαι ἢ 
φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτά, οὐδὲν τούτων ὅ,τι οὐχὶ 
παρασχευάσας ἐθησαύριξε παρ᾽ αὑτῷ. καὶ ὁπότε δέ 
τις ἀσϑενήσειε τῶν ϑεραπεύεσϑαι ἐπικαιρίων, ἐπ- 

1 εἰδείης γ. ὃ τὰ οπι. γΥ. [] οὕτω γ᾽ Υ. ὃ ὃς] ὡς χ. 
πλεῖστα Ῥοϑὺ ἂν ὑγϑῃβρ. Ε΄. τε Εὶ, δὲ Π, τις 2Ε), τε τις Ὁ. 
ὁ καὶ χρῆσϑαι γ, χρῆσϑαί τε ἃ, καὶ χρῆσϑαί τε χ, κεχρῆσϑαί 
τὸ ΑΗ. 7 [καὶ τὰ χρήματα] ϑοβπριαθσ. 8 καὶ ἔλεγε 
οοαα., οοτγ. Ηου]οθὶθμ. 11 μὲν] μὴ δ. 18 ὅπως ... τὰ] ἐὰν 
δὲ ἀσϑενήσωσιν ὅπως τὰ γ. 14 συμφέροντα χ. 1Ὁ πάνυ Υ, 
πάντας 2Υ, πάνυ πάντας Χ. 10 αὐτῷ) αὖ 2, οἵα. χ. [καὶ 
ἰατρούς τε Υ, τούς τε ἰατρούς ΧΩΥ͂. ᾿ ἐνεχκομίσατο Ε. 17 πρὸς 
ἑαυτὸν Υ, πρὸς αὐτὸν Ὗ2, ἑαυτῷ χ. |} τῷ] τὸ Ε΄, οι. (΄. || τελεῖν 
Υ, τὸ λέγειν χῷ. 18 ἢ] τε Υ. ᾿ χρήσιμα δηΐθ γενέσϑαι ὑγδηβρ. γ΄. ἢ 
αὐτῶν) αὐτῷ χΥ. 20 ἐθησαύρισε γ. ᾿ αὐτῷ χΖ, ἑαυτῷ Υ. 
31 τῶν] τῷ Υ“2. || ϑεραπεύεσϑαι ἀ6]. ΝΙΚΙέΐα. 
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ἑδσκόπει καὶ παρεῖχε πάντα ὅτου ἔδει. καὶ τοῖς ἰατροῖς 
δὲ χάριν ἤδει, ὁπότε τις ἰάσαιτό τινα τῶν παρ᾽ ἐκεί- 
νου λαμβάνων. . 

Ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς 

τὸ πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσϑαι. 

ὧν δὲ προηγόρευέ τε ἀγῶνας καὶ ἄϑλα προυτίϑει. 
φιλονικίας ἐμποιεῖν βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν καὶ 

ἀγαϑῶν ἔργων, ταῦτα τῷ μὲν Κύρῳ ἔπαινον παρεῖχεν 

ὅτι ἐπεμέλετο ὕπως ἀσκοῖτο ἡ ἀρετή" τοῖς μέντοι 
ἀρίστοις οἱ ἀγῶνες οὗτοι πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας 
καὶ φιλονικίας ἐνέβαλλον. πρὸς δὲ τούτοις ὥσπερ 

νόμον κατεστήσατο ὃ Κῦρος, ὅσα διακρίσεως δέοιτο 

εἴτε δίκῃ εἴτε ἀγωνίσματι, τοὺς δεομένους διακρίσεως 

συντρέχειν τοῖς κριταῖς. δῆλον οὖν ὅτι ἐστοχάζοντο 

μὲν οἱ ἀνταγωνιξόμενοί τι ἀμφότεροι τῶν κρατίστων 

καὶ τῶν μάλιστα, φίλων κριτῶν" ὃ δὲ μὴ νικῶν τοῖς 

μὲν νικῶσιν ἐφϑόνει, τοὺς δὲ μὴ ἑαυτὸν κρίνοντας 
ἐμίσει" ὃ δ᾽ αὖ νικῶν τῷ δικαίῳ προσεποιεῖτο νικᾶν, 
ὥστε χάριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. καὶ οἱ πρωτεύ- 
εν δὲ βουλόμενοι φιλίᾳ παρὰ Κύρῳ, ὥσπερ ἄλλοι 
ἐν πόλεσι, καὶ οὗτοι ἐπιφϑόνως πρὸς ἀλλήλους εἶχον, 
ὥσϑ᾽ οἱ πλείονες ἐχποδὼν ἐβούλοντο ὃ ἕτερος τὸν 

ἕτερον γενέσϑαν μᾶλλον ἢ συνέπραξαν ἄν τι ἀλλήλους 

ἀγαϑόν. καὶ ταῦτα μὲν δεδήλωταν ὡς ἐμηχανᾶτο τοὺς 
κρατίστους αὐτὸν μᾶλλον πάντας φιλεῖν ἢ ἀλλήλους. 

1 ἔδει] ἐδόκει γ. 2 τῶν] τοῖς «β.« 6 ὧν δὲ... 3ὅ ἢ ἀλ- 
λήλους ϑυβροοίω ϑίχηοπὶ ΕἸθοϊκοίβθβη. Μαβίιβ 1888 Ῥ. 749. [} 

- ἀγῶνα Ἐ. 8 μὲν τῷ κύρῳ “ἷΥ. 14 διχάζξοντο αΘ. 1 μὲν 
οτα. Ε'. [[ἀγωνιξόμενοι χα. 16 χριτῶν] κρεῖττον 5. 17 ἕἑαυ- 
τῶν Ο»Υ. 22 ὥσϑ᾽] ὥστε καὶ Ἐ. [|| πλέονες ΧΑΗ. 88 ἕαυ- 
τὸν πάντας μᾶλλον Υ. 
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Νῦν δὲ ἤδη διηγησόμεϑα ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασε 

Κῦρος ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελά- 

σεως ἡ σεμνότης ἡμῖν δοκεῖ μία τῶν τεχνῶν εἶναι ΠΙ 
τῶν μεμηχανημένων τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον 

εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν πρὸ τῆς ἐξελάσεως εἰσκαλέσας 

πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς ἀρχὰς ἔχοντας Περσῶν τε καὶ 
τῶν ἄλλων συμμάχων διέδωκεν αὐτοῖς τὰς Μηδικὰς 

στολάς" καὶ τότε πρῶτον Πέρσαι Μηδικὴν στολὴν 
ἐνέδυσαν" διαδιδούς τε ἅμα τάδε ἔλεξεν αὐτοῖς ὅτι 

ἐλάσαι βούλοιτο εἷς τὰ τεμένη τὰ τοῖς ϑεοῖς ἐξηρημένα 

καὶ ϑῦσαι μετ᾽ ἐκείνων. Πάρεστε οὖν, ἔφη, αὔριον 3 

ἐπὶ τὰς ϑύρας κοσμηϑέντες ταῖς στολαῖς ταύταις πρὶν 

ἥλιον ἀνατέλλειν, καὶ καϑίστασϑε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραύ- 

λας ὁ Πέρσης ἐξαγγείλῃ παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἐπειδάν, ἔφη, 
ἐγὼ ἡγῶμαι, ἕπεσϑε ἐν τῇ ῥηϑείσῃ χώρᾳ. ἢν δ᾽ ἄρα ιτ6 
τινὶ δοκῇ ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον εἷναι ἢ ὡς [ἂν] νῦν 

ἐλαύνομεν, ἐπειδὰν πάλιν ἔλθωμεν, διδασκέτω με’ 
ὅπῃ γὰρ ἂν κάλλιστον καὶ ἄριστον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, 
ταύτῃ ἕκαστα δεῖ καταστήσασϑαι. ἐπεὶ δὲ τοῖς κρα- 

ἢ τίστοις διέδωκε τὰς καλλίστας στολάς, ἐξέφερε δὴ καὶ 

ἄλλας Μηδικὰς στολάς, παμπόλλας γὰρ παρεσκευάσατο, 

οὐδὲν φειδόμενος οὔτε πορφυρίδων οὔτε ὀρφνίνων 

οὔτε φοινικέδων οὔτε χαρυκίνων ἱματίων" νείμας δὲ 

σι 

τον 0 

ι᾿ο ὧν 0 

ὦ γὰρ ἐξ αὐτῆς γΥ. ὃ δοκεῖ ἡμῖν Υ. 6 πρὸς] εἰς Υ͂. 
αὐτὸν χῷ, ἑαυτὸν γ. [ ἄγοντας Υ͂. 7 τῶν οτὰ. ΟἿ᾽. || συμ- 

ἔχων οχὰ. ΧΕΩΥ͂. διδούς Ε΄. τόδε Ἠοτ]οῖη. || ἔλεξεν χ, 
Ἢ ἔλεγεν οοὐ. 10 βουλήσοιτο Υ. 11 ἔφη] αὔριον Ε΄, ἔφη αὖὔ- 
ἔριον Ὦ. 18 καϑίστατε 2. 14 ἐξαγγέλλειν ἃ, ἐξαγγέλλῃ 
ΥΑΗ. [[ καὶ οἱ. ΚΕ. 1ὅ ἔπεσϑαι α, ἔσεσϑε Ε΄. ἐὰν Υ. 

10 δοκῇ τινι ΕΥΥ͂., δοκεῖ 6. εἰ} 6ρΌ. νῦν] δύνη ΑΗ. 
11 ἐλαύνομεν ΟὮ, ᾿ἐλαύνωμαι ΑΗ.}} ἐμέ γ. 18 ἡμῖν ΟΕ ΑΗΥ͂.! 

ἢ δοκεῖ ΒΒΑα. 19 κτήσασϑαι χ. 

ΧΘΠΟΡΆ. Τπδὲϊὲ, Ογτὶ. Ἐ ἃ. τηδίοσ. 206 
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τούτων τὸ μέρος ἑκάστῳ τῶν ἡγεμόνων ἐκέλευσεν 

αὐτοὺς τούτοις κοσμεῖν τοὺς αὑτῶν φίλους, ὥσπερ, 

ἔφη, ἐγὼ ὑμᾶς κοσμῶ. καί τις τῶν παρόντων ἐπ- 

ἤρετο αὐτόν, Σὺ δ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, πότε κοσμήσῃ; ὃ 
δ᾽ ἀπεκρίνατο, Οὐ γὰρ νῦν, ἔφη, δοκῶ ὑμῖν αὐτὸς 

κοσμεῖσϑαν ὑμᾶς κοσμῶν; ἀμέλει. ἔφη, ἢν δυνωμαι 
ὑμᾶς τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν, ὁποίαν ἂν ἔχων στολὴν 
τυγχάνω, ἐν ταύτῃ καλὸς φανοῦμαι. οὕτω δὴ οἵ μὲν 

ἀπελθόντες μεταπεμπόμενοι τοὺς φίλους ἐκόσμουν 
ταῖς στολαῖς. ὁ δὲ Κῦρος νομίζων Φεραύλαν τὸν ἐκ 

τῶν δημοτῶν καὶ συνετὸν εἶναι καὶ φιλόκαλον καὶ 

εὔτακτον καὶ τοῦ χαρίξεσϑαν αὐτῷ οὐκ ἀμελῆ, ὅς 
ποτὲ καὶ περὶ τοῦ τιμᾶσϑαιν ἕκαστον κατὰ τὴν ἀξίαν 
συνεῖπε, τοῦτον δὴ καλέσας συνεβουλεύετο αὐτῷ πῶς 

ἂν τοῖς μὲν εὔνοις κάλλιστα ἰδεῖν ποιοῖτο τὴν ἐξ- 

ἕλασιν, τοῖς δὲ δυσμεμέσνι φοβερώτατα. ἐπεὶ δὲ δκο- 

πούντοιν αὐτοῖν τὰ αὐτὰ δσυνέδοξεν, ἐκέλευσε τὸν Φε- 

ραύλαν ἐπιμεληϑῆναν ὅπως ἂν οὕτω γένηται αὔριον 

ἡ ἐξέλασις ὥσπερ ἔδοξε καλῶς ἔχειν. Εἴρηκα δέ, ἔφη, 
ἐγὼ πάντας πείϑεσθϑαί σοι περὶ τῆς ἐν τῇ ἐξελάσει 
τάξεως ὕπως δ᾽ ἂν ἥδιον παραγγέλλοντός σου ἀκού- 

σι, φέρε λαβών, ἔφη, χιτῶνας μὲν τουτουδὶ τοῖς τῶν 

1 ἐκέλευεν Ε. 2. αὐτῶν ΟΟΗ, ἑαυτῶν Ε;, αὑτῶν Ἐ. 4 δὲ 
ὦ κῦρε ἔφη γκ. || κοσμεῖς Χ. ὅ νῦν οτὰὴ Ε΄. 7 ἂν οἵα. Υ. 
τυγχάνω στολὴν 2Υ. 8 καλῶς 48. 10 τὸν] τῶν Ε΄ 
12 ἑαυτῷ γΥ. [[| ἀμελεῖν α, ἠμέλεν ΑΗ. 18 κατ᾽ ἀξίαν γ. 
14 εἶπε χ. [ἰ συνεβούλετο χα 1 εὔνοις ὡς κάλλιστα Υ. ᾿ὶ ἰδεῖν 
οτη. ΚΕ, 16 σκοποῦσι τὴν αὐτὴν χι 17 ταῦτα Υ, τ᾽ αὐτὰ Δ, 
τὰ αὐτὰ ΧΑΉ. [{ ἔδοξεν χ. [| ἐκέλευε Β. 18 αὔριον γένηται Χ. 
19 ἡ οτὰ. γ. [| ἔφη οι. ΑΗΥ͂, ἐγὼ ἔφη α. { 2321] δ᾽ οπι. Ζ. 
σοὺ παραγγέλλοντος Υ. [] δου] που Χ. ἀαοκ  ὰς Υ: 22 ἔφη 
χιτῶνας μὲν οἵα. 2, χιτῶνας μὲν οἵη. Υ͂. : 



[1Β. ΥΠΙ|. ΟΑΡ. ΠΙ. 403 

δορυφόρων ἡγεμόσι, κασᾶς δὲ τούσδε τοὺς ἐφιππίους 

τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι, δὸς δὲ καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς 

ἡγεμόσιν ἄλλους τούσδε χιτῶνας. ὃ μὲν δὴ ἔφερε 
λαβών᾽ οἱ δὲ ἡγεμόνες ἐπεὶ ἴδοιεν αὐτόν, ἔλεγον, 

Μέγας δὴ σύγε, ὦ Φεραύλα, ὁπότε γε καὶ ἡμῖν 
τάξεις ἃ ἂν δέῃ ποιεῖν. Οὐ μὰ 4], ἔφη ὃ Φεραύλας, 

οὐ μόνον γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ συσκευοφορήσω᾽ νῦν 

γοῦν φέρω τώδε δύο κασᾶ, τὸν μὲν σοί, τὸν δὲ ἄλλῳ᾽ 
σὺ μέντοι τούτων λαβὲ ὁπότερον βοιΐλει. ἐκ τούτου 

δὴ ὃ μὲν λαμβάνων τὸν κασᾶν τοῦ μὲν φϑόνου ἐπ- 

ελέληστο, εὐθὺς δὲ συνεβουλεύετο αὐτῷ ὁπότερον λαμ- 

βάνοι᾽ ὃ δὲ συμβουλεύσας ἂν ὁπότερος βελτίων εἴη 

καὶ εἰπών, Ἤν μου κατηγορήσῃς ὅτι αἵρεσίν σοι ἔδωκα. 

εἷς αὖϑις ὅταν διακονῶ, ἑτέρῳ χρήσῃ μοι διακόνῳ, 
ὁ μὲν δὴ Φεραύλας οὕτω διαδοὺς ἧ ἐτάχϑη εὐϑὺς 

ἐπεμελεῖτο τῶν εἰς τὴν ἐξέλασιν ὅπως ὡς κάλλιστα 

ἕκαστα ἕξοι. 

Ἡνίκα δ᾽ ἡ ὑστεραία ἧκε, καϑαρὰ μὲν ἦν πάντα 

πρὸ ἡμέρας, στοῖχοι δὲ εἱστήκεσαν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 
τῆς ὁδοῦ, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι ἵστανται ἧ ἂν βασιλεὺς 

μέλλῃ ἐλαύνειν. ὧν ἐντὸς οὐδενὶ ἔστιν εἰσιέναι τῶν 

1 ροϑὺ δορυφόρων δὰ. δὸς Υ.  κασᾶς Βτοάδθοιβ, καλέσας 
οοαά. [|| τούσδε οτχ. Υ2 1. [[ ἐφίππους ΑΗΥ͂. ῶ δὸς ἡγεμόσι Ὦ. ἢ 

ἢ ἡγεμόσι... τοῖς οτῃ. 2. ᾿ δὲ οι. χΖ. 8 δὴ ἔφερε] διέφερε ἃ. 
ὃ σύγε] σὺ Ὁ. [| ὁπόταν Ὦ. 9 τάξεις ἃ ἂν Ε' αἱ οοττ., τάξης ἃ ἂν 
Ὦ, τὰ ἴσα ἂν χΖ, προστάξεις ἃ ἂν Οοθοί. 7 σκευοφορήσω 5. 
8 οὖν Υ͂. [[ φερέτω γ. [ Ῥγίαβ τὸν] τῶν ΔΗ. || σοί] τοι ΑΗ. 
τὸν δὲ... ϑ τούτων οἴη. 2. 8 τὸν μὲν... ἄλλῳ οὖ τού- 

των οἱ. Υ͂. 9 λάβε οοἀά. 10 μὲν οτη. ΚΕ. 11 συνεβου- 
λεύσατο ΥὟΥ, συνεβούλευτο ἃ. 19. ὁπότερον 20. 18 δέδωκα Υ͂. 

14 ἑτέρων Υ͂. [[ μοι χρήσῃ γᾷ. 1 διαδιδοὺς ΕΟ. 17 ἕχαστα 
Ι οτι. ΒΕ, || ἔξει γα. 18 καϑαρὰ μὲν ἦν] καϑηράμενοι 2. 

19 στίχοι ΑΗ, || ἑστήκεσαν χα. 930 ἔτι οἷὰ Ε΄. 21 μέλλοι γ6. 
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μὴ τετιμημένων᾽ μαστιγοφόρονι δὲ καϑέστασαν οἵ 

ἔπαιον, εἴ τις ἐνοχλοίη. ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν 

δορυφόρων εἷς τετρακισχιλίους ἔμπροσϑεν τῶν πυ- 

λῶν εἰς τέτταρας, δισχίλιοι δ᾽ ἑκατέρωϑεν τῶν πυλῶν. 

καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ πάντες παρῆσαν καταβεβηκότες ἀπὸ 

τῶν ἵππων, καὶ διειρκότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν καν- 

δύων, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν, ὅταν ὁρᾷ βασι- 
λεύς. ἕστασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλ- 
λοι σύμμαχον ἐξ ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, καὶ τὰ ἅρματα 
ὡσαύτως τὰ ἡμίσεα ἑκατέρωϑεν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνεπετάν- 

νυντο αἱ τοῦ βασιλείου πύλαι, πρῶτον μὲν ἥγοντο τῷ 

Διὶ ταῦροι πάγκαλοι εἰς τέτταρας καὶ οἷς τῶν ἄλλων 

ϑεῶν οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο᾽ πολὺ γὰρ οἴονταν Πέρσαι 

χρῆναν τοῖς περὶ τοὺς ϑεοὺς μᾶλλον τεχνίταις χρῆ- 

ὅϑαι ἢ περὶ τἄλλα. μετὰ δὲ τοὺς βοῦς ἵπποι ἥγοντο 

ϑῦμα τῷ Ἡλίῳ: μετὰ δὲ τούτους ἐξήγετο ἅρμα λευ- 
κὸν χρυσόξυγον ἐστεμμένον Ζίιὸς ἱερόν" μετὰ δὲ τοῦ- 

το Ἡλίου ἅρμα λευκόν, καὶ τοῦτο ἐστεμμένον ὥσπερ 
τὸ πρόσϑεν᾽ μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο τρίτον ἅρμα ἐξή- 
γετο, φοινικίδι καταπεπταμένον οἱ ἵπποι, καὶ πῦρ 

ὄπισϑεν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάρας μεγάλης ἄνδρες εἵποντο 
18 φέροντες. ἐπὶ δὲ τούτοις ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν 

ῳ{ῳ, Ὁ προυφαίνετο ὁ Κῦρος ἐφ᾽ ἅρματος ὀρϑὴν ἔχων τὴν᾽ 

τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν μεσόλευκον, ἄλλῳ δ᾽ 

8. ἔμπροσϑεν δὲ πυλῶν ΑΗ, ἔ. δὲ τῶν π. . δ καὶ οπι. γΥ. | 
6 διειρκότες 1), διηρκότες οοὔ. 7: Ζδιαίρουσιν ΣΧ, διειροῦσιν “, 
9 ἄρματα δὲ ὡσαύτως Υ. 11 ἡγοῦντο χ. 12 ἐς ΒΕ. |} Ἢ 
τοῖς π. [ τῶν ἄλλων] ἄλλοις γ. 18 ϑεοῖς Ἐ- [| πολὺ] πολλοὶ 2. 
πολὺ... 15 τάλλα 46]. Τήποκθ. 10 ϑύματα γΥ. 17 τοῦτο 
ΥΕΙ, τόδε Ού, τὸ 2, τοῦ Υ͂. 18 ἡλίου οτῃ. ΥΖ2. 19 τρίτον 
ἄλλο χΧ. 22. τούτοις] τοῖς 2. 28 τ᾽ ροβὺ ὀρϑήν 8δαὰᾶ. τ. 
24 ἄλλῳ ... 1 ν». 406 ἔχειν ἀ6]. Τποῖθ. 



818. ὙΠ, ὉΑΡ. ἹΠ. 405 

οὐκ ἔξεστι μεσόλευκον ἔχειν, καὶ περὶ τοῖς σκέλεσιν 

ἀναξυρίδας ὑσγινοβαφεῖς, καὶ κάνδυν δλοπόρφυρον. 

εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιάρᾳ᾽ καὶ οἱ συγγενεῖς 
δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο σημεῖον εἶχον, καὶ νῦν τὸ 
αὐτὸ τοῦτο ἔχουσι. τὰς δὲ χεῖρας ἔξω τῶν χειρίδων 

εἶχε. παρωχεῖτο δὲ αὐτῷ ἡνίοχος μέγας μέν, μείων 
δ᾽ ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσοῦν" μεί- 
ἕων δ᾽ ἐφάνη πολὺ Κῦρος. ἰδόντες δὲ πώντες προσ- 

εχύνησαν, εἴτε καὶ ἄρξαι τινὲς κεκελευσμέναι εἴτε καὶ 

ἐχπλαγέντες τῇ παρασκευῇ καὶ τῷ δόξαι μέγαν τὲ 
καὶ καλὸν φανῆναι τὸν Κῦρον. πρόσϑεν δὲ Περσῶν 

οὐδεὶς Κῦρον προσεκύνει. ἐπεὶ δὲ προΐει τὸ τοῦ 
Κύρου ἅρμα, προηγοῦντο μὲν οἱ τετρακιδχίλιοι δο- 

ρυφόροι, παρείποντο δὲ οἱ δισχίλιοι ἑχατέρωθϑεν τοῦ 

ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἱ περὶ αὐτὸν σχηπτοῦῖχοι ἐφ᾽ 

ἵππων κεκοσμημένοι σὺν τοῖς παλτοῖς ἀμφὶ τοὺς τρια- 

κοσίους. οἱ δ᾽ αὖ τῷ Κύρῳ τρεφόμενοι ἵπποι παρ- 
ἤγοντο χρυσοχάλινοι, ῥαβδωτοῖς ἱματίοις καταπεπτα- 

μένοι, ἀμφὶ τοὺς διακοσίους ἐπὶ δὲ τούτοις διισ- 

χίλιοι ξυστοφόροι" ἐπὶ δὲ τούτοις ἱππεῖς οἱ πρῶτοι 

γενόμενοι μύριοι, εἰς ἑκατὸν πανταχῇ τεταγμένοι. 

ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Χρυσάντας. ἐπὶ δὲ τούτοις μύριοι 

ἄλλοι Περσῶν ἱππεῖς τεταγμένοι ὡσαύτως. ἡγεῖτο δ᾽ 

αὐτῶν Ὑστάσπας" ἐπὶ δὲ τούτοις ἄλλοι μύριοι ὡσαύ- 

2 βυσσινοβαφεῖς ΑΗ, κυσϑινοβαφεῖς ἃ. 4 αὐτὸ δὴ τοῦτο 
Ι 2 (βεὰ Ηρτ δὲ). || καὶ νῦν... ἔχουσι 46]. Τήποκο.  χειρί- 

δὼν»] χειριδίων Ε', ϑυρίδων ἃ. 8 ἐφαίνετο Ἐ. 10 πρόσϑεν 
νννς͵ προσεκύνει 46]. ιϊποῖκο 12 ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ ΟἬΡΕΥ, 
ἐπειδὴ δὲ γ. 1ῦ ἐφείποντο ... 16 τριακοσίους οτι. ΦΥ͂. 17 αὖ 
τῷ) αὐτῷ γ6ΉΗ. 21] πανταχῇ εἰς ἑκατὸν γὉ 934 δὐΐο ὡσαύ- 
τως δα. τεταγμένοι Ὁ, ροβὺ ὡσαύτως ΕΚ. 
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406 Π1Β. ΝΠ. ΟΑΡ, ΠΙ. 

τῶς, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Ζατάμας᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις 

ἄλλοι {), ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Γαδάτας" ἐπὶ δὲ τού- 

τοις ἥῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τούτοις “ρμένιοι, μετὰ δὲ 

τούτους Ὑρκάνιοι, μετὰ δὲ τούτους Καδούσιοι, ἐπὶ 
δὲ τούτοις Σάκαι' μετὰ δὲ τοὺς ἱππέας ἅρματα. ἐπὶ 

τεττάρων τεταγμένα, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν ᾿Αρταβάτας 
Πέρσης. 

Πορευομένου δὲ αὐτοῦ πάμπολλοι ἄνϑρωποι παρ- 
είποντο ἔξω τῶν σημείων, δεόμενοι Κύρου ἄλλος ἄλ- 

λης πράξεως. πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν δκη- 

πτούχων τινάς, οἵ παρείποντο αὐτῷ τρεῖς ἑκατέρωϑεν 
τοῦ ἅρματος αὐτοῦ τούτου ἕνεκα τοῦ διαγγέλλειν, 

ἐκέλευσεν εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τίς τι αὐτοῦ δέοιτο, διὲ- 

δάδσκειν τῶν ἱππάρχων τινὰ ὅ,τι τις βούλοιτο, ἐκεί- 

νους δ᾽ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. οἵ μὲν δὴ ἀπιόντες 
εὐθὺς κατὰ τοὺς ἱππέας ἐπορεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο 

τίνι ἕκαστος προσίοι. ὁ δὲ Κῦρος οὃς ἐβούλετο μά- 

λιότα ϑεραπεύεσϑαι τῶν φίλων ὑπὸ τῶν ἀνϑρώπων. 

τούτους πέμπων τινὰ πρὸς αὑτὸν ἐκάλει καϑ' ἕνα 

ἕκαστον καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς οὕτως" Ἤν τις ὑμᾶς διδάσκῃ 

τι τούτων τῶν παρεπομένων, ὃς μὲν ἂν μηδὲν δοκῇ 

ὑμῖν λέγειν, μὴ προσέχετε αὐτῷ τὸν νοῦν ὃς δ᾽ ἂν 
δικαίων δεῖσϑαι δοκῇ, εἰσαγγέλλετε πρὸς ἐμέ, ἵνα 

1 δ᾽] δ᾽ ἐπ’ 4. [δατάμας ... 23 δ᾽ αὐτῶν οτχ. 2. ὦ (4) 

δοκῇ μηδὲν ΣΧ. 28 εἰσάγετε Ἐ. 

ΘρΌ, τοσοῦτοι γ6] μύριοι 8δ4 ἃ. ἨδτΙ]οῖη. 8 μετὰ... ὑρκάνιοι 
ΟΠ. Ζ. 4 τούτοις αι, ὑρκάνιοι ... τούτους οτα. Υ. [[ ἐπὶ... 
σάκαι οτη. ΧΑΥ͂. 6 ἀρταβάτης οοαα. 8 παρείποντο πάμ- 
πολλοι ἄνϑρωποι ἃ. 9 κύρου ἀ8]. Τποῖκο. 12 ροβὺ. τοῦ 
Ὁ. α. 14 ὑπάρχων οοἀά. ρῥτϑοίοσ χ. 16 ἐβούλοντο χ. 
18 τῶν φίλων ϑεραπεύεσϑαι χ. || ὑπὸ] ἐπὶ ΟΡῬΥ. 19 αὐτὸν 
οοαά. [|| ἕνα οἴ. Χ. 20 οὕτως οτη. ΥΖ2. 21 τῶν οτα. Ἐὶ [} 



18. ΥΠ]|. ΟΑΡ. ΠΙ. 401 

κοινῇ βουλευόμενον διαπράττωμεν αὐτοῖς. οἱ μὲν δὴ 91 

ἄλλοι. ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ κράτος ἐλαύνοντες ὑπ- 

ἤκουον, συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ καὶ ἐνδει- 

κνύμενοι ὅτι σφόδρα πείϑοιντο᾽ Ζ)αϊφέρνης δέ τις 
ἦν σολοικότερος ἄνϑρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ᾧετο, εἶ μὴ υ 
ταχὺ ὑπακούοι, ἐλευϑερώτερος ἂν φαίνεσϑαι. αἰσϑό- 39 

μενος οὖν ὃ Κῦρος τοῦτο, πρὶν προσελϑεῖν αὐτὸν 

καὶ διαλεχϑῆναν αὐτῷ ὑποπέμψας τινὰ τῶν σκηπτού- 

χων εἰπεῖν ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἔτι δέοιτο" 
καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐχάλει. Ὡς δ᾽ ὁ ὕστερον κληϑεὶς δδ 

αὐτοῦ πρότερος αὐτῷ προσήλασεν, ὃ Κῦρος καὶ ἵπ- 

πον αὐτῷ ἔδωκε τῶν παρεπομένων καὶ ἐκέλευσε τῶν 
σκηπτούχων τινὰ συναπάγειν αὐτῷ ὅὕποι κελεύσδειε. 

τοῖς δὲ ἰδοῦσιν ἔντιμόν τι τοῦτο ἔδοξεν εἶναι, καὶ 
πολὺ πλείονες ἐκ τούτου αὐτὸν ἐθεράπευον ἀν- τὸ 

ϑρώπων. 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὸς τὰ τεμένη, ἔϑυσαν τῷ 41ιὶ 34 

καὶ ὡλοκαύτησαν τοὺς ταύρους" ἔπειτα τῷ ᾿Ηλίῳ καὶ 
ὡλοκαύτησαν τοὺς ἵππους" ἔπειτα Γῇ σφάξαντες ὡς 

ἐξηγήσαντο οἱ μάγοι ἐποίησαν ἔπειτα δὲ ἥρωσι τοῖς 50 

Συρίαν ἔχουσι. μετὰ δὲ ταῦτα καλοῦ ὄντος τοῦ χω- 3 
ρίου ἔδειξε τέρμα ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων [χωρίου], καὶ 

1 διαπράττοιμεν ΧΑΗ͂Υ͂. 4 δάτινις Ε΄, δατίνης Ὁ. ὃ τὸν 
τρόπον γΥ. μὴ οἱ. Υ. 6 ὑπακούοιεν Ε΄, ὑπακούοι ἂν Ὦ. 
10 ὡς δ᾽ ὁ] ὁ δὲ γ. || ὕστερος Εἰ, 8. γ. Υ. 11 ὕστερος Υ͂. ἢ 
δϑηΐο προσήλασεν δα. ὑπήκουσε χοῦ. ᾿ καὶ δηΐθ ὁ ἔγϑῃβρ. γΥ. 
18 συναπάγειν χ, συναπαγαγεῖν οοὖ. ὅπου γ2, ὅπῃ Χ, ΟΟΥΙΤ. 
Ὀὶπά. 14 τοῦτο οτι. α. 1Ὁ πλείονες εἰς τοῦτο 1), ἢ πλεί- 
ονες τούτου Ἐ', πλείονες α.  ἄνϑρωποι γῆ. 17 ἔϑυσαν) 
εὐθὺς αὖ Ε΄ 18 ρυῖὰβ καὶ οὔὰ. Εἰ. [ ὡλοκαύτωσαν (αὖ 19) 
ΧΩΥ͂. [[|᾿ροβὺ. καὶ οἵα. Χ. 20 ἐξηγοῦντο Υ. 9 ἔδειξε... 
χωρίου οἵα. ((. |Π] χωρίου ἀ9]. ϑομπροίάον, δρόμου ΕἸοΒατάΒ. 
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408 [18Β. ΥΠ|. ΟΑΡ. ΠῚ. 

εἶπε χατὰ φῦλα ἀνὰ κράτος ἐνταῦϑα ἀφεῖναι τοὺς 
ἵππους. σὺν μὲν οὖν τοῖς Πέρσαις αὐτὸς ἤλασε καὶ 
ἐνίκα πολύ: μάλιστα γὰρ ἐμεμελήκει αὐτῷ ἱππικῆς" 
Μήδων δὲ ᾿Αρτάβαξος ἐνίκα. Κῦρος γὰρ αὐτῷ τὸν 

ἵππον ἐδεδώκει" Σύρων δὲ τῶν ἀποστάντων Γαδά- 
τας᾽ “ἀρμενίων δὲ Τιγράνης" Ὑρκανίων δὲ ὃ ὑὸς τοῦ 

ἱππάρχου᾽ Σακῶν δὲ ἰδιώτης ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ 
ἵππῳ τοὺς ἄλλους ἵππους ἐγγὺς τῷ ἡμίδει τοῦ δρόμου. 

ἔνϑα δὴ λέγεται ὃ Κῦρος ἐρέσϑαι τὸν νεανίσκον εἰ 
δέξαιτ᾽ ἂν βασιλείαν ἀντὶ τοῦ ἵππου. τὸν δ᾽ ἀποκρί- 

νάσϑαι ὅτι Βασιλείαν μὲν οὐκ ἂν δεξαίμην, χάριν 

δὲ ἀνδρὶ ἀγαθῷ καταϑέσϑαι δεξαίμην ἄν. καὶ ὁ Κῦ- 

ρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ϑέλω ἔνϑα κἂν 

μύων βάλῃς. οὐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. Πάν- 

τῶς τοίνυν, ὃ Σάκας ἔφη, δεῖξόν μοι ὡς βαλῶ γε 

ταύτῃ τῇ βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. καὶ ὃ μὲν Κῦρος 

δείκνυσιν αὐτῷ ὕπου ἦσαν πλεῖστον τῶν φίλων" ὃ δὲ 
καταμύων ἵἴησι τῇ βώλῳ καὶ παρελαύνοντος Φεραύλα 

τυγχάνει" ἔτυχε γὰρ ὁ Φεραύλας παραγγέλλων τι τακ- 
τὸς παρὰ τοῦ Κύρου" βληϑεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη, 

ἀλλ᾽ ὥχετο ἐφ᾽ ὅπερ ἐτάχϑη. ἀναβλέψας δὲ ὃ Σάκας 

1 κατὰ φῦλα γ7, κατὰ φυλακὰς χ, καὶ τὰς φυλὰς Ε' (φυλὰς 
οὐϊωτα ΑΗ) || ἀφιέναι γ. ὃ πολύ μάλιστα γὰρ γΥγδΐ (56α 
ΦΥ͂ 51π6 ΒΘΙΆ10010), πολὺ γὰρ μάλιστα Ὕ οοΙ., πολὺ γὰρ ἔτι 
(ἔτιμα Ε) μάλιστα Μόν ἱππικῆς] ἵππου Ζ. 4 ἀρταβάτης δεν: 
ὅ τῶν ἀποστάντων γαδάτας Μδάν!ρ, τῶν πάντων γαδάτας γ' 
ὁ προστατῶν ΧὩΥ. 6 ροβύ. δὲ οτι. χ. 7 ἀπέλειπεν ΧΖ. 
10 τοῦ οτὰ. 6. 18. σοι δεῖξαι Υ. Ϊ ϑέλω ΡΑΥ. 14 μύων]} ᾿ 
ΤΥ Ων γ. [|βάλλῃς Ἐ᾿. [[ἁμάρτης Ἐτγτ. [[ πάντας . 1 σακᾶς 

 ροβὺ ἔφη δαά. ἀνελόμενος ΧΩΥ. 16 ταύτῃ οτη. Υ2. Π 
δι ἀνελών χΧΥ͂. 19 τι] τινὶ Ἐν |τακτὸς 2, τακτικὸν Υ, ῤ 
τεταγμένον ΣΧ. 20 παρὰ τοῦ] ὑπὸ γ. 91 ἐρωτᾷ ὁ σακᾶς Ε΄." 



118. 11. ΟΑΡ. ΠΙ. 409 

ἐρωτᾷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ μὰ τὸν 4]{᾽, ἔφη, οὐδενὸς 
τῶν παρόντων. ᾿4λλ᾽ οὐ μέντοι, ἔφη ὁ νεανίσκος, 
τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ μὰ 4{᾽ ἔφη ὁ Κῦρος, σύγε 

ἐκείνου τοῦ παρὰ τὰ ἅρματα ταχὺ ἐλαύνοντος τὸν 
ἵππον. Καὶ -τῶς, ἔφη, οὐδὲ μεταστρέφεται; καὶ ὃ 
Κῦρος ἔφη, Μαινόμενος γάρ τίς ἔστιν, ὡς ἔοικεν. 

ἀκούσας ὁ νεανίσκος ὥχετο σχεψόμενος τίς εἴη" καὶ 

εὑρίσκει τὸν Φεραύλαν γῆς τε κατάπλεων τὸ γένειον 
καὶ αἵματος" ἔρρει γὰρ αὐτῷ ἐκ τῆς ῥινὸς βληϑέντι. 

ἐπεὶ δὲ προσῆλϑεν, ἤρετο αὐτὸν εἰ βληϑείη. ὃ δὲ 

ἀπεχρίνατο, ὼς δρᾷς. 4έδωμι τοίνυν δοι, ἔφη, τοῦτον 
τὸν ἵππον. ὃ δ᾽ ἐπήρετο, ᾿Δντὶ τοῦ; ἐκ τούτου δὴ 
διηγεῖτο ὃ Σάχας τὸ πρᾶγμα, καὶ τέλος εἶπε, Καὶ 
οἶμαί γε οὐχ ἡμαρτηκέναι ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. καὶ ὁ Φε- 

ραύλας εἷπεν, ᾿4λλὰ πλουσιωτέρῳ μὲν ἄν, εἰ ἐσωφρό- 
νεις,. ἢ ἐμοὶ ἐδίδους᾽ νῦν δὲ κἀγὼ δέξομαι. ἐπεύχο- 

μαι δέ, ἔφη, τοῖς ϑεοῖς, οἴπερ μὲ ἐποίησαν βληϑῆναι 

ὑπὸ τοῦ. δοῦναί μοι ποιῆσαι μὴ μεταμέλειν δοι τῆς 

ἐμῆς δωρεᾶς. καὶ νῦν μέν, ἔφη, ἀπέλα, ἀναβὰς ἐπὶ 

τὸν ἐμὸν ἵππον" αὖϑις δ᾽ ἐγὼ παρέσομαι πρὸς σέ. 
οὗ μὲν δὴ οὕτω διηλλάξαντο. Καδουσίων δὲ ἐνίχα 

᾿Ῥχαϑίνης. ἀφίει δὲ καὶ τὰ ἅρματα καϑ' ἕχαστον᾽ τοῖς 

δὲ νικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς τε, ὅπως ἂν ϑύσαντες 

ἑστιῶντο, καὶ ἐκπώματα. τὸν μὲν οὖν βοῦν ἔλαβε καὶ 

. 1 ἔτυχες 5. || Ῥοδὺ ἔφη δα. ὁ κῦρος Υ, ἱ. τη. Υ͂. 8 σύγε) 
σὺ δὲ Ἐ. οὐδὲ] οὐ “2. 6 τίς] τί Ε. 7 φροβὺ ἀκούσας 
δαα. δὲ Ὁ. 9 ἔρρει χ, ἐρρύει ΑΕ, ἐρρύη οθὐ. 12 καὶ ἐκ 
τούτου χ, ἐκ τοῦ 2. ἡ δὴ οἴῃ. χ. 14 ὁ οἵω. Υ. 17 ἔφη] 
πᾶσι γ. 18 καταμελεῖν αρτ. 19 ἀπέλασον Ὦ. 20 διΐθ 

τὸν δαά. τόνδε γ. 21 οἱ] οὗτοι γ. ᾿ὶ νικᾶ Ε΄ 92. ῥαδίνης 
ΧΩΥ͂, ῥαϑίης Ε΄, ῥαϑινίκης Ὁ. ῶ8 νενικηκόσι χ. ᾿ ἐδίδου οὐ 
ἂν τὴ. Υ. 

80 
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αὐτὸς τὸ νικητήριον᾽ τῶν δ᾽ ἐχπωμάτων τὸ αὑτοῦ. 

μέρος Φεραύλᾳ ἔδωκεν, ὅτι καλῶς ἔδοξεν αὐτῷ τὴν ἔκ 
84 τοῦ βασιλείου ἔλασιν διατάξαι. οὕτω δὴ τότε ὑπὸ 

Κύρου κατασταϑεῖσα ἡ βασιλέως ἔλασις οὕτως ἔτι καὶ 

νῦν διαμένει, πλὴν τὰ ἱερὰ ἄπεστιν, ὅταν μὴ ϑύῃ. 

ὡς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν, ἀφικνοῦνται πάλιν εἷς τὴν 

πόλιν, καὶ ἐσκήνησαν. οἷς μὲν ἐδόϑησαν οἰκίαι, κατ᾽ 

οἰκίας, οἷς δὲ μή, ἐν τάξει. 
8ῦ Μαλέσας δὲ καὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σάκαν τὸν δόντα 

τὸν ἵππον ἐξένιξε, καὶ τἄλλα τε παρεῖχεν ἔχπλεω, καὶ 
ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν, τὰ ἐκπώματα αὐτῷ ἃ ἔλαβε παρὰ 

86 Κύρου ἐμπιμπλὰς προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο. καὶ ὃ Σάκας 

ὁρῶν πολλὴν μὲν καὶ καλὴν στρωμνήν, πολλὴν δὲ 

καὶ καλὴν κατασκευήν. καὶ οἰκέτας δὲ πολλούς, Εἰπέ 

μοι, ἔφη, ὦ Φεραύλα, ἧ καὶ οἴκοι τῶν πλουσίων 
ἦσϑα; καὶ ὁ Φεραύλας εἶπε. Ποίων πλουσίων; ἱτῶν 
μὲν οὖν σαφῶς ἀποχειροβιώτων. ἐμὲ γάρ τοι ὁ πατὴρ 

τὴν μὲν τῶν παίδων παιδείαν γλίδχρως αὐτὸς ἐργα- 

ξόμενος καὶ τρέφων ἐπαίδευεν" ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγε- 
0. νόμην, οὐ δυνάμενος τρέφειν ἀργόν, εἷς ἀγρὸν ἀπ- 

88 ἀγαγὼν ἐχέλευσεν ἐργάξεσϑαι. ἔνϑα δὴ ἐγὼ ἀντέτρεφον 

σι 

1 Θ 

1 

ὃ «41 σι 

1 αὐτοῦ 2, ἑαυτοῦ γ, αὐτὸ χ 42). αὐτῷ] αὐτοῦ ΧΥ͂. ὃ ὃδὲ- 
αταγεῦσαι Υ οὖ ξοτύαδθεθο Η ῬγΥ. [[ οὕτω δὴ ἡ (οτι. Υ) τότε ὑπὸ κύ- 
ρου κατασταϑεῖσα ἔλασις (ἡ ἔλασις Υ) οὕτω ἔτι καὶ νῦν (ἔτι 
καὶ νῦν οὕτω(ς) Υ) διαμένει ἡ βασιλέως ἔλασις ΧΥΦΥ (πἰδὶ αὐαοᾶὰ 
οὕτως ... ἔλασις οτα. ἃ, ἡ βασιλέως ἔλασις οτα. Ὁ οὖ ααἱὶ ὕτο, 
νῦν ὨΔΌ. εἰς ἐμὲ, χὴ, οοττ. Ηαρσ. ὅ ροβϑὺ ϑύῃ 844. ὁ βασι- 
λεὺς Χ. 6 εἰς τὴν πόλιν οτὰ. ΟὟ. 7 ἐσκήνωσαν γρῦΙ. 
9 δὲ καὶ οἵη. ε.  « ἑαυτῷ;» Βοίββθουδίῃ. 10 τε οἵη. ἢ) ς.. 

12. ἐκπιμπλὰς 2, ἐμπιπλὰς γ. [[[καὶ ἐδωρεῖτο 46]. Οοδθῦ.. 
1ὅ ἔφη οτὰ. α. [| ἦ] εἰ χγ. 17 ἀποχειροβιότων ΟΕ, 19 ἐγι-᾿ 
γνόμην ΦΥ͂. 20 ἀπαγαγὼν εἰς ἀγρὸν Χ. 21 ἐκέλευεν Ἐ΄ [᾿ 
ἀντέτρεφον)] ἦν τρέφων Ε΄. ᾿ ᾿ 
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ἐκεῖνον, ἕως ἔζη, αὐτὸς σκάπτων καὶ σπείρων καὶ μάλα 

μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι πονηρόν γε, ἀλλὰ πάντων 
δικαιότατον" ὅ,τι γὰρ λάβοι σπέρμα, καλῶς καὶ δικαί- 

ὡς ἀπεδίδου αὐτό τε καὶ τόκον οὐδέν τι πολύν ἤδη 

δέ ποτε ὑπὸ γενναιότητος καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν 

ἔλαβεν. οἴκοι μὲν οὖν ἔγωγε οὕτως ἔζων" νῦν δὲ 
ταῦτα πάντα ἃ δρᾷς Κῦρός μοι ἔδωκε. καὶ ὁ Σάκας 
εἶπεν, Ὦ μακάριε σὺ τά τε ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτι 
ἐκ πένητος πλούσιος γεγένησαι᾽ πολὺ γὰρ οἴομαί δὲ 

καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινήσας χρημάτων 

ἐπλούτησας. καὶ ὃ Φεραύλας εἷπεν, Ἦ γὰρ οὕτως, 
ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσούτῳ ἥδιον 

ξῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι; οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι ἐσϑίω 
μὲν καὶ πίνω καὶ καϑεύδω οὐδ᾽ ὁτιοῦν νῦν ἥδιον 

ἢ τότε ὅτε πένης ἦν. ὅτι δὲ ταῦτα πολλα ἐστι, το- 
σοῦτον κερδαίνω, «ὅσον; πλείω μὲν φυλάττειν δεῖ, 

πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, πλειόνων δὲ ἐπιμελούμενον 

πράγματα ἔχειν. νῦν γὰρ δὴ ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέται 

σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν, πολλοὶ δὲ ἱμάτια" οἵ δὲ 

ἰατρῶν δέονται" ἥκει δέ τις ἢ τῶν προβάτων λελυκω- 

μένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεχρημνισμένα ἢ νόσον 

φάσκων ἐμπεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν. ὥστε μοι δοκῶ, 

ἔφη ὁ Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν πλείω λυ- 

8 ροβὺ γὰρ δα. ἂν χεε. λάβῃ χ. ὅ ἔδωκεν Ε. 6 οὗν] 
δὴ ΥὙ, οΟἵἷχ. χ. ᾿ οὕτως ἔγωγε “Υ͂ε. 8 Ῥοβὺ ὅτι δά. γε 8. 
10 καὶ οπι. . 11 πεπλούτηκας οοαά,. ε, οοὐγ. Ηοτί]οθίη. 
19 ροβϑὺ σάκα δαά. ὄντως γα. 18. ε., οὕτως 2. 18 ὅσα “. ἢ 
πλείονα Υ. 14 ἥδιον νῦν Υ. 1Ὁ τότε οτχι. υ. [ πολλὰ 
ταῦτα Υ. ᾿ϊ τοσοῦτο ΕὟΥ͂. [| (ὅσον) Θρο. 17 πλείονα ΑΗε. 

Γ18 δὴ] δι᾽ ΣΧ. 19 πολλοὶ δὲ πιεῖν οἴ. ΦΥ͂ ε. 20 ἥξει οὐ 
21 δηΐθ φέρων δα. σώματα Εἰοματαβ οὗ ΠΠ 8, 8. 9) ὥστε 

ἵ μοι} ὥστ᾽ ἔμοιγε Υ. 28. διὰ τὸ νῦν χ. 
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᾿ 
42 πεῖσϑαι ἢ πρόσϑεν διὰ τὸ ὀλίγα ἔχειν. καὶ ὁ Σάκας, 

᾿Δ4λλὰ ναὶ μὰ 4, ἔφη, ὅταν σῶα ἧ, πολλὰ δρῶν πολ- 
λαπλάσια ἐμοῦ εὐφραίνῃ. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, 
Οὔτοι, ὦ Σάκα, οὕτως ἡδύ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα ὡς 

 ὠνιαρὸν τὸ ἀποβάλλειν. γνώσῃ δ᾽ ὅτι ἐγὼ ἀληϑῆ 

λέγω: τῶν μὲν γὰρ πλουτούντων οὐδεὶς ἀναγκάξεται. 

ὑφ᾽’ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ ἀποβαλόντων τι ὄψει. 

48 οὐδένα δυνάμενον κχαϑεύδειν ὑπὸ λύπης. Μὰ 4, 

ἔφη ὁ Σάκας, οὐδέ γε τῶν λαμβανόντων τι νυστά- 
41 ξοντα οὐδένα ἂν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾿4ληϑῆ, ἔφη, 

λέγεις εἰ γάρ τοι τὸ ἔχειν οὕτως ὥσπερ τὸ λαμβά- 

νεὺν ἡδὺ ἦν, πολὺ ἂν διέφερον εὐδαιμονίᾳ οἱ πλού- 
διον τῶν πενήτων. καὶ ἀνάγχη δέ τοί ἐστιν, ἔφη, ὦ 

Σάκα, τὸν πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν καὶ εἰς 
1. ϑεοὺς καὶ εἷς φίλους καὶ εἰς ξένους" ὅστις οὖν ἰσχυ- 

ρῶς χρήμασιν ἥδεται, εὖ ἴσϑι τοῦτον καὶ δαπανῶντα. 

46 ἰσχυρῶς ἀνιᾶσϑαι. «ΝΝαὶΣ μὰ Δ᾽, ἔφη ὃ Σάκας" ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐγὼ τούτων εἰμί, ἀλλὰ καὶ εὐδαιμονίαν τοῦτο νομίζω. 

46 τὸ πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν. Τί οὖν, ἔφη, 
0 πρὸς τῶν ϑεῶν, ὁ Φεραύλας, οὐχὶ σύγε αὐτίκα μάλα 

εὐδαίμων ἐγένου καὶ ἐμὲ εὐδαίμονα ἐποίησας; λαβὼν 

γάρ, ἔφη, ταῦτα πάντα χέχκτησο, καὶ χρῶ ὅπως βούλει 

αὐτοῖς" ἐμὲ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ξένον τρέφε, καὶ 
ἔτι εὐτελέστερον ἢ ξένον᾽ ἀρκέσει γάρ μοι ὅ,τι ἂν καὶ 

412 ΠΒ.ΠΠ1. ὉΆΡ.ΤΩΣ 

1 ροβϑὺ σάκας δα. εἶπεν γ. 2 σῶα οοἀά. ε. 4 οὕτως 
οἵη. ΥὟ. [[ ὡς] ὥσπερ Υ, οὔτε ὡς δ. ἀποβαλεῖν ΥΥ. || ἐγὼ 
οΤη. Υ. 6 μὲν οτη. ΧΥ. 7 ἀποβαλόντων ΟὟ οοΥ., ἀποβαλ- 
λόντων οϑθύ. 9 οὐδέ γε] οὐδέ τι ε, οὐδ᾽ ἔτι ΧΥ͂. [| τι οπη. γ. 
10 ἂν οἵ. χ. [[ ἔφη λέγεις] δοκεῖς λέγειν Ὁ. 11 τοι] τι Υ. 
18 ἔφη σακᾶ Ε', ὦ σάκα ἔφη ε. 14 ροϑβὺ. καὶ οἵα. χ. 17 ζναὶν 
Ἠοτ]ρῖη. 18 καὶ οἵῃη. ΒΕ. 21 εὐδαιμονῶν ΧΕΥ ε. 22 γοδβῦ. 
χρῶ 8αά. τε ΦΥ͂ ε. [[ ὅπως) ὥσπερ Υ. 28 ἢ οἵα. Ἐ' Σ 
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σὺ ἔχῃς τούτων μετέχειν. Παίξεις, ἔφη ὁ Σάκας. 
καὶ ὃ Φεραύλας ὀμόσας εἶπεν ἦ μὴν σπουδῇ λέγειν. 
καὶ ἄλλα γέ σοι, ὦ Σάκα, προσδιαπράξομαι παρὰ Κύ- 

ρου, μήτε ϑύρας τὰς Κύρου ϑεραπεύειν μήτε στρα- 

τεύεσϑαι᾽ ἀλλὰ σὺ μὲν πλουτῶν οἴχοι μένε᾽ ἐγὼ δὲ 

ταῦτα ποιήσω καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ ἐάν 

τι ἀγαϑὸν προσλαμβάνω διὰ τὴν Κύρου ϑεραπείαν 

ἢ καὶ ἀπὸ στρατείας τινός, οἴσω πρὸς σέ, ἵνα ἔτι 

πλειόνων ἄρχῃς᾽ μόνον, ἔφη, ἐμὲ ἀπόλυσον ταύτης 
τῆς ἐπιμελείας" ἢν γὰρ ἐγὼ σχολὴν ἄγω ἀπὸ τούτων, 

ἐμοί τέ σε οἴομαι πολλὰ καὶ Κύρῳ χρήσιμον ἔσεσϑαι. 

τούτων οὕτω ῥηθέντων ταῦτα συνέϑεντο καὶ ταῦτα 
ἐποίουν. καὶ ὃ μὲν ἡγεῖτο εὐδαίμων γεγενῆσϑαι, ὅτι 

πολλῶν ἦρχε χρημάτων" ὃ δ᾽ αὖ ἐνόμιξε μακαριώτατος 

εἷναι, ὅτι ἐπίτροπον ἕξοι, σχολὴν παρέχοντα πράττειν 
ὅτι ἂν αὐτῷ ἡδὺ ἤ. 

ἯἮν δὲ τοῦ Φεραύλα ὃ τρόπος φιλέταιρός τε καὶ 

ϑεραπεύειν οὐδὲν ἡδὺ αὐτῷ οὕτως ἐδόκει εἷναι οὐδ᾽ 

ὠφέλιμον ὡς ἀνθρώπους. καὶ γὰρ βέλτιστον πάντων 

τῶν ξῴων ἡγεῖτο ἄνϑρωπον εἷναι καὶ εὐχαριστότατον, 

ὅτι ἑώρα τούς τε ἐπαινουμένους ὑπό τινος ἀντεπαι- 

νοῦντας τούτους προϑύμως τοῖς τε χαριζομένοις πει- 

ρωμένους ἀντιχαρίξεσϑαι, καὶ οὃς γνοῖεν εὐνοϊκῶς 

ἔχοντας, τούτοις ἀντευνοοῦντας, καὶ οὺς εἰδεῖεν φι- 

λοῦντας αὐτούς, τούτους μισεῖν οὐ δυναμένους. καὶ 

γονέας δὲ πολὺ μᾶλλον ἀντιϑεραπεύειν πάντων τῶν 

1 ἔχεις Ἐ, ὅ μενεῖς Υ. 6 ἐμαυτοῦ Υ. || ἐὰν) ἂν γ. 8 ἢ 
ὅτω. Ε΄. || ἔτι) ἐπὶ Ἐ' 18 εἰδαιμονῶν ΑΥ̓́ε, εὐδαιμόνων Ἡ, 
εὐδαιμονίαν ἃ. 1ὅ παρέξοντα γ. 16 εἴη χεῦε. 18 τὸ 
δὺο ϑεραπεύειν δα. γ. 9] τε οὐχ. ΚΕ... 

47 

9 

10 

48 

16 

49 

30 



414 [18Β. Υ11. ΟΑΡ. Π]. ΤΥ. 

ζῴων ἐθέλοντας καὶ ξῶντας καὶ τελευτήσαντας τὰ δ᾽ 

ἄλλα πάντα ξῷα καὶ ἀχαριστότερα καὶ ἀγνωμονέστερα 

60 ἀνθρώπων ἐγίγνωσκεν εἶναι. οὕτω δὴ ὅ τε Φεραύλας. 

ὑπερήδετο ὅτι ἐξέσοιτο αὐτῷ ἀπαλλαγέντι τῆς τῶν ἄλ- 
5 λῶν κτημάτων ἐπιμελείας ἀμφὶ τοὺς φίλους ἔχευν, ὅ 

τε Σάκας ὅτι ἔμελλε πολλὰ ἔχων πολλοῖς χρήσεσϑαι. 
ἐφίλει δὲ ὁ μὲν Σάκας τὸν Φεραύλαν, ὅτι προσέφερέ 
τι ἀεί: ὃ δὲ τὸν Σάκαν, ὅτι παραλαμβάνειν πάντα 

ἤϑελε καὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιμελούμενος οὐδὲν μᾶλλον 

ιο αὐτῷ ἀσχολίαν παρεῖχΕΣ. καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτω 

διῆγον. 

ΙΥ Θύσας δὲ καὶ ὁ Κῦρος νικητήρια ἑστιῶν ἐκάλεσε 

τῶν φίλων οἵ μάλιστ᾽ αὐτὸν αὔξειν τε βουλόμενοι 

φανεροὶ ἦσαν καὶ τιμῶντες εὐνοϊκώτατα. συνεκάλεσε 

ι5 δὲ αὐτοῖς καὶ ᾿Αρτάβαξον τὸν Μῆδον καὶ Τιγράνην 

τὸν ᾿Αρμένιον καὶ τὸν Ὑρκάνιον ἵππαρχον καὶ Γω- 

2 βρύαν. Γαδάτας δὲ τῶν σκηπτούχων ἦρχεν αὐτῷ, 

καὶ ἧ ἐκεῖνος διεκόσμησεν ἡ πᾶσα ἔνδον δίαιτα καϑ- 

εἰστήχει᾽' καὶ ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν τινες, οὐκ 

40 ἐχάϑιξε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμελεῖτο. ὁπότε δὲ αὐτοὶ 
εἶεν, καὶ συνεδείπνει. ἥδετο γὰρ αὐτῷ συνών" ἀντὶ 
δὲ τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ 

8 Κύρου, διὰ δὲ Κῦρον καὶ ὑπ’ ἄλλων. ὡς δ᾽ ἦλθον 

1 καὶ ξῶντας οτα. γε. 2 ροβῦ. καὶ οτὰ.. γ. [|ἀγνωμονέ- 
στερα καὶ ἀχαριστότερα ΥγΥ. τοὺς ἄλλους φίλους Υ. ἤμελ- 
λὲν Ε΄, 7 ὅτι οτα. ξ. 8 τε δηΐθ πάντα δ8αᾶ. γΥ. 9 ἀεὶ] 
δὴ γ. || ἐπιμελομένους Ὦ. 10 οὗτοι] αὐτοὶ 4Υ:ε. [[| δὴ οτι. Υ. 
19 καὶ ὁ κῦρος Ε΄, ὁ κῦρος καὶ Ὠ, καὶ ὁ κῦρος καὶ χ. 19 αὖ- 
τὸν τοῦτον ἄξειν Χ. 1ὅ ροβὺ μῆδον δἀᾶ. καὶ τιγράνην τὸν 
μῆδον α (βοα Ῥαποίϊβ ποίαγ!ὐ 6). 16 τῶν ὑρκανίων ΕῬΥ. || 
ὕπαρχον χε. [8. ἢ] ὅπῃ ΣΧ. 19 οὐκ χ, οὐδ᾽ οοὐ. 20 δηΐθ 
αὐτοὶ Δαα. μὴ 7. 22. ἐτιμᾶτο] δώροις ἑτετίμητο Υ. 
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οἱ χληϑέντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἕχα- 
στον ἐκάϑιξεν, ἀλλ᾽ ὃν μὲν μάλιστα ἐτίμα, παρὰ τὴν 

ἐριστερὰν χεῖρα, ὡς εὐεπιβουλευτοτέρας ταύτης οὔ- 

σης ἢ τῆς δεξιᾶς, τὸν δὲ δεύτερον παρὰ τὴν δεξιάν, 
τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὰ τὴν ἀριστεράν, τὸν δὲ τέ- 

ταρτον παρὰ τὴν δεξιών" καὶ ἢν πλέονες ὧσιν, ὡσαύ- 
τως. σαφηνίζεσϑαι δὲ ὡς ἕκαστον ἐτίμα (διὰ) τοῦτο 

δόκει αὐτῷ ἀγαϑὸν εἷναι, ὅτι ὅπου μὲν οἴονται ἅν- 
ρῶποι τὸν κρατιστεύοντα μήτε κηρυχϑήσεσϑαι μήτε 

ἄϑλα λήψεσϑαι, δῆλοί εἰσιν ἐνταῦϑα οὐ φιλονίχως 

πρὸς ἀλλήλους ἔχοντες᾽ ὅπου δὲ μάλιστα πλεονεκτῶν 

ὃ χράτιστος φαίνεται, ἐνταῦϑα προϑυμότατα φανεροί 

ἷἰσυν ἀγωνιξόμενοι πάντες. καὶ ὃ Κῦρος δὲ οὕτως 

σαφήνιξε μὲν τοὺς κρατιστεύοντας παρ᾽ ἑαυτῷ, εὐθὺς 

ἀρξάμενος ἐξ ἕδρας καὶ παραστάσεως. οὐ μέντοι ἀϑά- 

νατον τὴν ταχϑεῖσαν ἕδραν κατεστήσατο, ἀλλὰ νόμι- 

ον ἐποιήσατο καὶ ἀγαϑοῖς ἔργοις προβῆναι εἰς τὴν 

τιμιωτέραν ἕδραν, καὶ εἴ τις ῥᾳδιουργοίη, ἀναχωρῆσαι 
ἷἰς τὴν ἀτιμοτέραν. τὸν δὲ πρωτεύοντα ἐν ἕδρᾳ 

ἠσχύνετο μὴ οὐ πλεῖστα καὶ ἀγαϑὰ ἔχοντα παρ᾽ ἕαυ- 
οὔ φαίνεσϑαι. καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ Κύρου γενόμενα 

ὕτως ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα αἰσϑανόμεϑα. 

Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόκει τῷ Γωβρύᾳ τὸ μὲν 

1 ὅπου γ, ὅποι Υ5, ὅπῃ χ. ῷ μὲν οἱ. Χ. 8 ἐπιβουλευ- 
τέρας χα Ὁ. [|| ταύτης] αὐτῆς Υ. 6 καὶ ἢν... ὡσαύτως 
6]. Πίποκϑ. [| πλείονες Ὁ. 7 διὰ Ὀϊπά. 8 ὅτι οἵη. 2. ἢ} 
ου ἕτι μὲν χε. [ οἱ ἄνϑρωποι 5, ἄνϑρωποι οοὐ. 12. προϑὺυ- 
τατα] φρονιμώτατα χΕΥ͂. 18 πάντες ἀγωνιξόμενοι Υ. ᾿ δὲ] 
ἡ Ἐς μὲν δὴ Ὁ. 14 δηΐθ παρ᾽ δαα. μὲν Ε. 18 τιμιωτάτην 
4Υ͂. [] τιρ] τι ζ. 19 ἐν ἔδρᾳ] ἔδραις Υ. 90 οὐ οἴῃ. ΧΩΥ͂. | 
αὲ οἵη. 1). ἑαυτοῦ χ, αὐτῷ α', αὑτοῦ Υ, αὐτοῦ οο. 91] ὁ 
πὶ] δ᾽ ὑπὸ γ. 
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410 1718. ὙΠῚ, ΟΡ Υ.: 

πολλὰ ἕκαστα εἶναι οὐδέν τι ϑαυμαστὸν παρ᾽ ἀνδρὶ 
πολλῶν ἄρχοντι τὸ δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μεγάλα πράτ- 

τοντα, εἴ τι ἡδὺ δόξειε λαβεῖν, μηδὲν τούτων μόνον 

καταδαπανᾶν, ἀλλ᾽ ἔργον ἔχειν αὐτὸν δεόμενον τούτου 

5 χοινωνεῖν τοὺς παρόντας, πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἀπόν- 

τῶν φίλων ἔστιν οἷς ἑώρα πέμποντα ταῦτα αὐτὸν οἷς 

7 ἡσϑεὶς τύχοι" ὥστε ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν καὶ πάντα τὰ 
(λοιπὰ πολλὰ ὄντα διεπεπόμφει ὃ Κῦρος ἀπὸ τῆς 

τραπέξης, εἶπεν ἄρα ὁ Γωβρύας, ᾿4λλ᾽, ἐγὼ, ὦ Κῦρε, 
10 πρόσϑεν μὲν ἡγούμην τούτῳ δὲ πλεῖστον διαφέρειν 

ἀνθρώπων τῷ στρατηγικώτατον εἷναι νῦν δὲ ϑεοὺς, 
ὄμνυμι ἦ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον δὲ διαφέρειν φιλαν- 

8 ϑρωπίᾳ ἢ στρατηγίᾳἨᾳ. Νὴ 4, ἔφη ὁ Κῦρος" καὶ, 

μὲν δὴ καὶ ἐπιδείκνυμαν τὰ ἔργα πολὺ ἥδιον φιλαν-. 

ι6 ϑρωπίας ἢ στρατηγίας. Πῶς δή; ἔφη ὃ Γωβρύας. 

Ὅτι, ἔφη, τὰ μὲν κακῶς ποιοῦντα ἀνθρώπους δεῖ ἐπι- 

9 δείκνυσθαι, τὰ δὲ εὖ. ἐκ τούτου δὴ ἐπεὶ ὑπέπινον, 
ἤρετο ὃ Ὑστάσπας τὸν Κῦρον, Ἶ4ς᾽ ἄν, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
ἀχϑεσϑείης μοι, εἴ δὲ ἐροίμην ὃ βούλομαί δου πυϑέ- 

0 ὅϑαι; ᾿4λλὰ ναὶ μὰ τοὺς ϑεούς, ἔφη; τοὐναντίον τού- 

του ἀχϑοίμην ἄν δοι, εἰ αἰσϑοίμην σιωπῶντα ἃ βού- 

λοιο ἐρέσϑαι. “έγε δή μοι, ἔφη, ἤδη πώποτε καλέ- 

4 ζφαὐγτὸν δεόμενον ἈἸἰοΟΠαγΥάΒ, τὸν δεόμενον Υ, δεόμενον 2, 
τῶν ἐ(ὲ Ἑ)δομένων χ, τὸν ἡδόμενον Ηυρ, αὐτὸν ἐδόμενον 
Μαγομδηῦ. [[ τούτου τοῦ χΧ. ὅ τοὺς παρόντας 46]. (ονοῦ. 
7 ἐπειδὴ Υ. | τὰ πάντα πάμπολλα ὄντα Υ (τὰ πάντα οἴϊατα α). 
8 {λοιπὰ Ηυρ. || διαπεπόμφει Υ. 10 πρόσϑε ΑΗ. || μὲν 
οτα. Υ. [πλείστων α. 1] νῦν] τοὺς Ζ.ἁ. 12 ὄμνυμι ὑμῖν ἦ Υ. 
δοκεῖ ΖΟΥε. 14 καὶ οχῃ. Ε', [[| ἐπιδείκνυμαί γε Ἐ, ἐπιδείκνυμ ο-΄ 
γε Ὁ, ἐπιδείκνυμι Ὗ. 1ὅ πῶς ... γωβρύας οτι. α΄. [[ δὴ Η 
δὲ ΑΘῈΕ, δ᾽ χ. 17 δῆτα ἐπεὶ Ἐ. 18 ἐπήρετο γ. [[ ἄρ᾽ ἂν] 
ρα Υ. 29 ἔρεσϑαι Χ. 



ΕΙΣ ἸΟΆΡΣ ΤΥ. 411 

ὅαντός σου οὐκ ἦλθον; Εὐφήμει, ἔφη ὁ Κῦρος. ᾽4λλ᾽ 
ὑπακούων σχολῇ ὑπήχουσα; Οὐδὲ τοῦτο. Προστα- 
χϑὲν δέ τι ἤδη σοι οὐκ ἔπραξα; Οὐκ αἰτιῶμαι, ἔφη. 

Ὸ δὲ πράττοιμι, ἔστιν ὅ,τι πώποτε οὐ προϑύμως ἢ 
οὐχ ἡδομένως πράττοντά μὲ κατέγνως; Τοῦτο δὴ 

πάντων ἥκιστα, ἔφη ὁ Κῦρος. Τίνος μὴν ἕνεκα, ἔφη, 
πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ Κῦρε, Χρυσάνταν ἔγραψας ὥστε 
εἷς τὴν τιμιωτέραν ἐμοῦ χώραν ἱδρυϑῆναι; Ἦ λέγω; 

ἔφη ὁ Κῦρος. Πάντως, ἔφη ὁ Ὑστάσπας. Καὶ σὺ 
αὖ οὐκ ἀχϑέσῃ μοι ἀκούων τἀληϑῆ; ᾿Ησϑήσομαι μὲν 
οὖν, ἔφη, ἢν εἰδῶ ὅτι οὐκ ἀδικοῦμαι. Χρυσάντας 
τοίνυν, ἔφη, οὑτοσὶ πρῶτον μὲν οὐ κλῆσιν ἀνέμενεν, 
ἀλλὰ πρὶν καλεῖσϑαι παρῆν τῶν ἡμετέρων ἕνεκα" ἔπειτα 
δὲ οὐ τὸ κελευόμενον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι αὐτὸς 

γνοίη ἄμεινον εἷναι πεπραγμένον ἡμῖν τοῦτο ἔπραττεν. 

ὁπότε δὲ εἰπεῖν τι δέοι εἷς τοὺς συμμάχους. ἃ μὲν 

ἐμὲ ᾧετο πρέπειν λέγειν ἐμοὶ συνεβούλευεν" ὃ δὲ ἐμὲ 

αἴσϑοιτο βουλόμενον μὲν εἰδέναι τοὺς συμμάχους, 

αὐτὸν δέ μὲ αἰσχυνόμενον περὶ ἐμαυτοῦ λέγειν, ταῦτα 

οὗτος λέγων ὡς ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο: ὥστ᾽ ἔν 
γε τούτοις τί κωλύει αὐτὸν καὶ ἐμοῦ ἐμοὶ κρείττονα 

εἷναι; καὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα τὰ παρόντα 
ἀρκεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐστι σκοπῶν τί ἂν προσ- 
γενόμενον ὀνήσειεν, ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς καλοῖς πολὺ 

2 δπίθ σχολῇ δὰ. ἔφη γΥ. 8 .τι ἤδη] μοι ἤδη τι γ΄ 4 δ] 
ἃ γ. Π ἢ οὐχ ἡδομένως] οὐδὲ ἡδέως χ. 7 χρυσάντας “5. ἢ 
ἔγραψας] σε ἔ(τ)ρεψεν « Εϊο. 8 τιμιωτέραν ἔδραν ἐμοῦ ἱδρυν- 
ϑῆναι Υ (ἱδρυνϑῆναι οὐΐατα Υ᾽ ρῥ1). 10 ἀχϑεσϑήσει Ἐ', ἀχϑε- 
σϑήσῃ οθὐ. 10 δέοι] δέον Ἐ. 19 μὲ οπ!. Υ. 31] τούτοις] 
τοῖς τοιούτοις Υ΄. 22 ἑαυτῷ) ἑαυτὸν 2. 98 τοῖς καλοῖς 
μᾶλλον “Υ. 

ΧΘΏΟΡΆΙ. Τυβιϊς. Ογτὶ. Βα. πιϑίοσ, 97 
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418 185; ΜΠ ΘΑ, 

᾿ 192 μᾶλλον ἐμοῦ ἀγάλλεται καὶ ἥδεται. πρὸς ταῦτα ὃ Ὑστά- 
ὅπας εἶπε, Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Κῦρε, ἥδομαί γε ταῦτά ’ 

1 ὅδε ἐρωτήδας. Τί μάλιστα: ἔφη ὃ Κῦρος. Ὅτι κἀγὼ 
πειράσομαι ταῦτα ποιεῖν" ἕν μόνον, ἔφη, ἀγνοῶ. πῶς 
ἂν εἴην δῆλος χαίρων ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγαϑοῖς" 5: σι 

κροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε ἢ γελᾶν ἢ τί ποιεῖν. καὶ ὃ 

᾿ρτάβαξος εἶπεν, Ὀρχεῖσϑαι δεῖ τὸ Περσικόν. ἐπὶ 
τούτοις μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

1. Προϊόντος δὲ τοῦ συμποσίου ὃ Κῦρος τὸν Γω- 
1. βρύαν ἐπήρετο, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβούα, νῦν ἂν 

δοχεῖς ἥδιον τῶνδέ τῷ τὴν ϑυγατέρα δοῦναι ἢ ὅτε 

τὸ πρῶτον ἡμῖν συνεγένου; Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Γωβρύας, 

κἀγὼ τἀληϑῆ λέγω; Νὴ 4, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ψεύ- 
δους γε οὐδεμία ἐρώτησις δεῖται. Εὖ τοίνυν, ἔφη, 

1 ἴσϑι ὅτι νῦν ἂν πολὺ ἥδιον. Ἦ καὶ ἔχοις ἄν, ἔφη δ᾽ 

14 Κῦρος, εἰπεῖν διότι; Ἔγωγε. “έγε δή. Ὅτι τότε μὲν 
ἑώρων τοὺς πόνους καὶ τοὺς κινδύνους εὐθύμως αὐ- 

τοὺς φέροντας, νῦν δὲ ὁρῶ αὐτοὺς τἀγαϑὰ σωφρό- 
νῶς φέροντας. δοχεῖ δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον. 

0 εἶναι εὑρεῖν ἄνδρα τἀγαϑὰ καλῶς φέροντα ἢ τὰ κακα᾽ 
τὰ μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην 

1ὅ τοῖς πᾶσιν ἐμποιεῖ. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Ἤχουσας. ὦ 
Ὑστάσπα, Γωβρύου τὸ ῥῆμα; Ναὶ μὰ 4, ἔφη" καὶ 

ἐὰν πολλὰ τοιαῦτα γε λέγῃ, πολὺ μᾶλλόν με τῆς ϑυ- 

γατρὸς μνηστῆρα λήψεται ἢ ἐὰν ἐκπώματα πολλά μοι᾿ 2 σι 

: 2 δὐΐθ ὦ κῦρε δα. ἔφη γ. 7 ὀρχεῖσϑαι ἔφη δεῖ Υγ. 9 δηΐθ. 
ὁ δᾶ. καὶ γ. 11 δοκεῖς Ε΄, δοκῆς Ὁ, δοκοίης κΩΥ͂. [|| ἡδίου ̓ 
6. || τῶνδε] τῷδε 4 οὐ ααἱ τῳ οτη. Ε'. 1ὅ ἦ καὶ οτα. ΧΕΥ͂. [ 
ἔχεις ο, ἔχειν Ἐ!. [ἂν οι. ΧΑΗΥ͂. 18 νῦν δὲ... 19 φέρον- 
τας οτη. Ἐ᾿. 19 δὲ οτὰχ. 6. 90 καλῶς] σωφρόνως Ἐ.. [] φέ- 
ροντας Ἐ. 24 πολλά γε τοιαῦτα γ. [| λέγει Ε΄. ΠὈὃὥμὲε οἰ, α. 
90 μοι οἵω. ΖΎῦ. 



118. ΥΠ|. ΟΑΡ. ΙΓ. 419 

ἐπιδεικνύῃ. Ἦ μήν, ἔφη ὃ Ἐρβρύαρ; πολλά γέ μοί 

ἐστι τοιαῦτα συγγεγραμμένα, ὧν ἐγώ δοι οὐ φϑονήσω, 
ἣν τὴν ϑυγατέρα μου γυναῖκα λαμβάνῃς. τὰ δ᾽ 

ἐχπώματα, ἔφη, ἐπειδὴ οὐκ ἀνέχεσϑαί μοι φαίνῃ, 

ὑκ οἶδ᾽ εἰ Χρυσάντᾳ τουτῳὶ δῶ, ἐπεὶ καὶ τὴν ἕδραν 
ὅου ὑφήρπασε. Καὶ μὲν δή, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ Ὑστά- 
ὅπα, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ παρόντες, ἢν ἐμοὶ λέγητε, 

ὅταν τις ὑμῶν γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ, γνώσεσϑε ὁποῖός 
τις κἀγὼ συνεργὸς ὑμῖν ἔσομαι. καὶ ὃ Γωβρύας εἷπεν, 

Ἣν δέ τις ἐκδοῦναι βούληται ϑυγατέρα, πρὺς τίνα 

δεῖ λέγειν; Πρὸς ἐμέ, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ τοῦτο πάνυ 
γάρ, ἔφη, δεινός εἶμι ταύτην τὴν τέχνην. Ποίαν 

ἔφη ὃ Χρυσάντας. Τὸ γνῶναι ὁποῖος ἂν γάμος ἕχά- 
στῷ συναρμόσαι. καὶ ὃ Χρυσάντας ἔφη, «“έγε δὴ 
ρὸς τῶν ϑεῶν ποίαν τινὰ οἴει γυναῖκά μοι συναρμο- 

σειν κάλλιστα. Πρῶτον μέν, ἔφη, μικράν" μιχρὸς γὰρ 
καὶ αὐτὸς εἶ εἰ δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἤν ποτὲ βούλῃ 
χὐτὴν ὀρϑὴν φιλῆσαι, προσάλλεσϑαί σε δεήσει ὥσπερ 
ὰ χυνάρια. Τοῦτο μὲν δή, ἔφη, ὀρϑῶ: προνοεῖς" 
καὶ γὰρ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἁλτικός εἶμι. ᾿Επειτα δ᾽, ἔφη, 

ἰῇ ἄν σοι ἰσχυρῶς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦ- 
ΤΡΩ͂Ν ἔφη, σὺ γρυπὸς εἶ: πρὸς οὖν τὴν σιμότητα 

1 γ᾽ ἐμοί ἃ. 8 ἢν] εἰ Ε΄ λάβῃς χ. τουτῳὶ Ἠοτί] θη 
ἩμκΙ οοαά. [| δῶς ἃ. 7 γυῖυβ οἱ οἵ. Υ. 8 γαμεῖν ἐπι- 
εἰρήσῃ] ἐπιϑυμῆ γαμήσειν Ἐ', γαμεῖν ἐπιϑυμήσῃ Ὁ. 9 ἔσομαι) 
ἐνήσομαι Ἐ'. 10 ϑυγατέρα ἐκδοῦναι βούλεται Υ. 18 τὸ] 
ᾧ χ. 1{ συναρμόσαι γ. 12 τινὰ οἴει (-ῃ ΕΣ γυναῖκα 
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᾿ κῦρε ζηλῶ Ἐ' (αατὰ οταῖϊυϊ ὴ 6ε3), σε ζηλῶ κῦρε Χ. 

420 75. ΠῚ ΘΑΡΗΤΥ: 

σάφ᾽ ἴσϑι ὅτι ἡ γρυπότης ἄριστ᾽ ἂν προσαρμόσειξ. 

Δέγεις σύ, ἔφη, ὡς καὶ τῷ εὖ δεδειπνηκότι ὥσπε 
καὶ ἐγὼ νῦν ἄδειπνος ἂν συναρμόττοι. Ναὶ μὰ Δ 
ἔφη ὁ Κῖρος" τῶν μὲν γὰρ μεστῶν γρυπὴ ἡ γαστὴ 

5 γίγνεται, τῶν δὲ ἀδείπνων σιμή. καὶ ὃ Χρυσάντα 

ἔφη, Ψυχρῷ δ᾽ ἄν, πρὸς τῶν ϑεῶν, βασιλεῖ ἔχοις ἃ 
εἰπεῖν ποία τις συνοίσει; ἐνταῦϑα μὲν δὴ ὅ τε Κῦρο 

ἐξεγέλασε καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. γελώντων δὲ ἅμα 

εἶπεν ὁ Ὑστάσπας, Πολύ γ᾽, ἔφη. μάλιστα τούτου δε, 
ὦ Κῦρε, ζηλῶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. Τίνος; ἔφη ὁ Κῦρος 
Ὅτι δύνασαι καὶ ψυχρὸς ὧν γέλωτα παρέχειν. καὶ ὃ 

᾿᾿ Κῦρος εἶπεν, Ἔπειτα οὐκ ἂν πρίαιό γε παμπόλλου 
ὥστε σοὶ ταῦτ᾽ εἰρῆσϑαι, καὶ ἀπαγγελϑῆναι παρ᾽ ἢ 
εὐδοκιμεῖν βούλει ὅτι ἀστεῖος εἶ; καὶ ταῦτα μὲν δὴ 
οὕτω διεσκώπτετο. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγκε γυναικεῖον 

κόσμον, καὶ ἐκέλευσε τῇ γυναικὶ δοῦναι, ὅτι ἀνδρείωβ 

συνεστρατεύετο τῷ ἀνδρί, ᾿Δρταβάξῳ δὲ χρυσοῦν ἔκχ- 
πῶμα, τῷ δ᾽ Ὑρχκανίῳ ἵππον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 
καλὰ ἐδωρήσατο. Σοὶ δέ, ἔφη. ὦ Γωβρύα, δώσω 

ἄνδρα τῇ ϑυγατρί. Οὐχοῦν ἐμέ, ἔφη ὁ Ὑστάσπας; 
δώσεις, ἵνα καὶ τὰ συγγράμματα λάβω. Ἦ καὶ ἔστι 

ὅοι, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐσία ἀξία τῶν τῆς παιδός; Νὴ 
ΖΓ, ἔφη, πολλαπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. Καὶ ποῦ 

1 ὅτι οτη. α. [|| ἄριστ᾽ ἂν] ἄριστα ΧΗΟ. [| συναρμόσειεν Υ 
2 τῷ οτα. α. ὃ συναρμόξοι 27, προσαρμόσοι χ. Ὁ δ᾽ οπι. ἃ. ἢ 
βασιλεῖ Ῥοβὺ ἂν ἔτῶηβρ. Οὐ. [ϊ ροβὺ ϑεῶν 84. ἔφη Υ. 7 συν- 
ἤσει Ὗ. [| δὴ οι. χ. [| τε οἵη. ΕΒ. 9 τούτου] τοῦτο Υ. ᾿Ϊ σε ἐγὼ 

νασαι ἔφη καὶ γ. 19 ἔπειτ᾽ γ, ἐπεὶ χανε. 18 παρ᾽ ἧ οπι. Ἐ᾿ 
14 παρευδοκιμεῖν βούλῃ Ἐ.. 1ὅ διεσκώπτοντο ἃ. 20 σοὶ 
σὺ Α6. 



118. 7Π1. ΟΑΡ. ΤΥ. 491 

φη ὁ Κῦρος, ἔστι σοι αὕτη ἡ οὐσία; ᾿Ενταῦϑα. 
φή, ὕπουπερ καὶ σὺ κάϑησαν φίλος ὧν ἐμοί. ᾿Δρκεῖ 

ι. ἔφη ὃ Γωβρύας" καὶ εὐθὺς ἐχτείνας τὴν δεξιὰν 
ίδου, ἔφη, ὦ Κῦρε: δέχομαν γάρ. καὶ ὁ Κῦρος 
αβὼν τὴν Ὑστάσπου δεξιὰν ἔδωκε τῷ Γωβρύᾳ, ὃ 

δ᾽ ἐδέξατο. ἐκ δὲ τούτου πολλὰ καὶ καλὰ ἔδωκε δῶρα 
ᾧ Ὑστάσπᾳ, ὅπως τῇ παιδὶ πέμψειε᾽ Χρυσάνταν 
᾿ ἐφίλησε προσαγαγόμενος. καὶ ὃ ᾿Αρτάβαζος εἶπε, 
ὰ ΔΙ, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐχ ὁμοίου γε χρυσοῦ ἐμοί 

ε τὸ ἔχπωμα δέδωκας καὶ Χρυσάντᾳ τὸ δῶρον. ᾿Αλλὰ 
αἱ σοί, ἔφη, δώσω. ἐπήρετο ἐκεῖνος Πότε; Εἷς 
γριακοστόν, ἔφη, ἔτος. Ὡς ἀναμενοῦντος, ἔφη, καὶ 

ὑκ ἀποθϑανουμένου οὕτω παρασκευάξου. καὶ τότε μὲν 
ἡ οὕτως ἔληξεν ἡ σκηνή" ἐξανισταμένων δ᾽ αὐτῶν 

ξανέστη καὶ ὁ Κῦρος καὶ ξυμπρούπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ 
ἃς ϑύρας. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τοὺς ἐθϑελουσίους συμμάχους γε- 

"ομένους ἀπέπεμπεν οἴχαδε ἑκάστους. πλὴν ὅσοι αὖὺ- 

ὧν οἰκεῖν ἐβούλοντο παρ᾽ αὐτῷ᾽ τούτοις δὲ χώραν τε 

εὐνάντων τότε ἀπόγονοι" πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων 
αἱ Ὑρκανίων" τοῖς δ᾽ ἀπιοῦσι δωρησάμενος πολλὰ 
ἡ ἀμέμπτους ποιησάμενος καὶ ἄρχοντας καὶ στρα- 

τώτας ἀπεπέμψατο. ἐκ τούτου δὲ διέδωκε καὶ τοῖς 

1 αὐτὴ (αὕτη Ὁ) ἁηΐο ἔστι ὑτᾶπβρ. γ. 2, κάϑισαι Εἰρτ  Ηοοτ. 
τοῦ οἵα. χ. 6 δέ οι. ΧὨ, ἀ6]. Υ. 10 ἔδωκας Ε. 11 δώσω 
Ἐν} πότε... ἔτος] πότε; ὃ δ᾽ εἶπεν, εἰς τριακοστὸν ἔτος Ἐ᾿. 

ἃ ἀναμένοντος Ε΄. ἔφη] ἔτι χ. 18 παρεσχευάξου αρε. 
ὕ συνεξανέστη Υ. || ξυμίσυμ- γ)προύπεμψεν γ2, προὔπεμψεν χΧ. 
8 ἀπέπεμψεν Υ͂. 19 ἑαυτῷ γ. [1 τε οἴῃ. Χῇ. 21 τότ᾽ (εὐ 
Υ, τούτων χ, τούτων τότε 71. 98. ἀμέμπτως χ. 

αὶ οἴκους ἔδωκε, καὶ νῦν ἔτι ἔχουσιν οἱ τῶν κατα- 
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περὶ αὑτὸν στρατιώταις τὰ χρήματα ὅσα ἐκ Σάρ- 
δεὼν ἔλαβε' καὶ τοῖς μὲν μυριάρχοις καὶ τοῖς περὶ 

αὑτὸν ὑπηρέταις ἐξαίρετα ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἕκά- 
στῳ, τὰ δὲ ἄλλα διένειμε καὶ τὸ μέρος ἑκάστῳ δοὺς 
τῶν μυριάρχων ἐπέτρεψεν αὐτοῖς διανέμειν ὥσπερ 
αὐτὸς ἐκείνοις διένειμεν. ἐδίδοσαν δὲ τὰ μὲν ἄλλο 

χρήματα (ἕκαστος) ἄρχων ἄρχοντας τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτᾷ 
δοκιμάξων᾽ τὰ δὲ τελευταῖα οἱ ἕξάδαρχονι τοὺς ὑφ᾽ 
ἑαυτοῖς ἰδιώτας δοκιμάσαντες πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστᾳ 

ἐδίδοσαν" καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον μέρος 
ἐπεὶ δὲ εἰλήφεσαν τὰ τότε δοϑέντα, οἵ μέν τινες ἔλεγον 

περὶ τοῦ Κύρου τοιάδε: Ἦπου αὐτός γε πολλὰ ἔχει. 
ὅπου γε καὶ ἡμῶν δχαάστῳ τοσαῦτα δέδωκεν" οἵ δὲ 
τινες αὐτῶν ἔλεγον, Ποῖα πολλὰ ἔχει; οὐχ ὃ Κύρου 

τρόπος τοιοῦτος οἷος χρηματίξεσϑαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλ- 

λον ἢ χτώμενος ἥδεται. 

«αἰσϑόμενος δὲ ὃ Κῦρος τούτους τοὺς λόγους καὶ 

τὰς δόξας τὰς περὶ αὑτοῦ συνέλεξε τοὺς φίλους τε καὶ 

τοὺς ἐπικαιρίους ἅπαντας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

ἄνδρες φίλοι, ἑδόραχα μὲν ἤδη ἀνϑρώπους οἵ 
βούλονται δοκεῖν πλείω κεχτῆσϑαι ἢ ἔχουσιν, ἐλευ- 
ϑεριώτεροι ἂν οἱόμενοι οὕτω φαίνεσϑαι" ἐμοὶ δὲ δο: 

: 

1 περὶ αὐτὸν χΖοῃ., περὶ ἑαυτὸν 2, παρ᾽ ἑαυτοῦ (-ῷ Ὀ) Υ 
ὃ αὐτὸν ΧΑῊΤΡ, αὑτὸν Ε᾽, ἑαυτὸν 6. ἑκάστου γ. ῦ αὐτοῖς, 
αὐτῷ Υ. 6 ἔδοσαν ΦΥ͂. 7 «ἕκαστος» 660. ᾿ αὑτῷ 6 
8 ὑφ᾽ ἑαυτοὺς 2. 10 ἐδίδοσαν χ, διεδίδοσαν 1), ἔδοσαν “Ὦ 
διέδοσαν Ἐ. 11 ἐπειδὴ δὲ διειλήφεσαν γ. |} Ροβὺ εἰλήφεσα!ι 
δαα. παρὰ κύρου τὰ δῶρα οἱ στρατιῶται καὶ οἱ ἄρχοντες Ἵ 
19 ἡμῖν Υ. 14 ὁ κῦρος τὸν τρόπον χα 1 οἷος] ὅλος χαΥ͂ξ 
ὅλως σ΄, ὡς Ζοη. 17 αἰσϑανόμενος Ζ. 18 αὐτοῦ χ, ἕαῦυ 
τοῦ Ὁ: 19 τοὺς οτη. ΣΧ. [[ πάντας Υ. 90 δηΐθ ἄνδρες δα 
ὦ γκ. ᾿ ροβὺ ἤδη δἀᾶ. ἔφη Ἐ'. 
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κοῦσιν, ἔφη, οὗτοι τοὔμπαλιν οὗ βούλονται ἐφέλκεσϑαι" 
τὸ γὰρ πολλὰ δοκοῦντα ἔχειν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τῆς οὐ- 
σίας φαίνεσϑαι ὠφελοῦντα τοὺς φίλους ἀνελευϑερίαν 

ἔμοιγε δοκεῖ περιάπτειν. εἰσὶ δ᾽ αὖ, ἔφη, οἱ λεληϑέναι 
βούλονται ὅσα ἂν ἔχωσι᾽ πονηροὶ οὖν καὶ οὗτοι τοῖς 
φίλοις ἔμοιγε δοκοῦσιν εἷναι. διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι 

τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι 

τοῖς ἑταίροις, ἀλλὰ τητῶνται. ἁπλουστάτου δέ μοι, 

ἔφη, δοκεῖ εἶναι τὸ τὴν δύναμιν φανερὰν ποιήσαντα 

ἐκ ταύτης ἀγωνίζεσϑαι περὶ καλοκἀγαϑίας. κἀγὼ οὖν, 

ἔφη, βούλομαι ὑμῖν ὅσα μὲν οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν τῶν 
ἐμοὶ ὄντων δεῖξαι, ὅσα δὲ μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διηγήσα- 
σϑαι. ταῦτα εἰπὼν τὰ μὲν ἐδείκνυε πολλὰ χαὶ καλὰ 

κτήματα᾽ τὰ δὲ κείμενα ὡς μὴ ῥάδια εἶναι ἰδεῖν δὲ- 

ἡηγεῖτο᾽ τέλος δ᾽ εἶπεν ὧδε. Ταῦτα, ὦ ἄνδρες, 
ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς οὐδὲν μᾶλλον ἐμὰ ἡγεῖσϑαι ἢ χαὶ 

ὑμέτερα᾽ ἐγὼ γάρ, ἔφη, ταῦτα ἁϑροίξω οὔϑ᾽ ὅπως 

αὐτὸς καταδαπανήσδω οὔϑ᾽ ὅπως αὐτὸς κατατρίψω" 
οὐ γὰρ ἂν δυναίμην: ἀλλ᾽ ὕπως ἔχω τῷ τε ἀεὶ καλόν 

τι ὑμῶν ποιοῦντι διδόναι καὶ ὅπως. ἤν τις ὑμῶν τι- 

νος ἐνδεῖσϑαι νομίσῃ, πρὸς ἐμὲ ἐλθὼν λάβῃ οὗ ἂν 

ἐνδεὴς τυγχάνῃ ὥν. καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐλέχϑη. 

. Ἡνίχα δὲ ἤδη αὐτῷ ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ ἐν 

1 τοὔμπαλιν] τοῦ μὴ πάλιν Ἐ. ᾿ ᾿ οὗ] ὧν χ. 8 ἀλλὰ τητῶν- 
ται Ὠϊπὰ., ἀλλὰ ἡττῶνται χα, ἀλλ᾽ ἀπατῶνται ΥΕΥ͂. 9 δοκεῖ 
ἔφη Υ ᾽18 ἐδείκνυε οοἀᾶ. 14 χρήματα Ζοῃ. ᾿ἰ ῥάδιον γ᾽ αὐ. 
981 ἤοῃ. Ι διηγεῖτο τέλος δ᾽ οἵω. «Υ͂. 1ὅ δ᾽ οι. Εἰ Ὁ. ἢ ροϑβὲ 
ταῦτα δὰ. ἔφη ΖΞ [106 ἐμὰ οι. Ἐ. 18 καταδαπανήσω 
οὔϑ᾽ ὅπως αὐτὸς βέδῳι 2ἷΥ. 19 τε ἀεὶ] ΕΣ γ. || ἀεὶ ὑμῶν 
καλόν τι α. 20 τινος ὑμῶν τις Υ. 82] οὗ] οὗ δ᾽ Εἰ, οὐδ᾽ Ὁ. 
ἂν οἴη. ΦΥ͂. 22. τυγχάνοι ΣΕ, τυγχάνει Υ. ἢ Π δὴ οπι. χΑΥ͂. 
8 ἤδη] δὴ γ, τὰ ἤϑη “«. ᾿ αὐτῶν «“. ᾿ ἐδόκει αὐτῷ γ΄. 
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Βαβυλῶνι ὡς καὶ ἀποδημεῖν, συνεσκευάξετο τὴν εἷς 

Πέρσας πορείαν καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν" ἐπεὶ δ᾽ 

ἐνόμισεν ἱκανὰ ἔχειν ὧν ᾧετο δεήσεσϑαι, οὕτω δὴ ἀν- 
εζεύγνυε. διηγησόμεϑα δὲ καὶ ταῦτα ὡς πολὺς στόλος ὧν 

5 δὐτάχτως μὲν κατεδκευάξετο καὶ πάλιν ἀνεσκευάξετο, ταχὺ 

10 

1ὅ 
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δὲ κατεχωρίξετο ὕπου δέοι. ὅπου γὰρ ἂν στρατοπεδεύηται 
βασιλεύς, σκηνὰς μὲν δὴ ἔχοντες πάντες οἱ ἀμφὶ βασιλέα 
στρατεύονται καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος. εὐθὺς δὲ τοῦτο 

ἐνόμιξε Κῦρος, πρὸς ἕω βλέπουσαν ἵἴστασϑαι τὴν δκη- 

νήν" ἔπειτα ἔταξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ ἀπολιπόντας 
δσκηνοῦν τοὺς δορυφόρους τῆς βασιλικῆς σκηνῆς" ἔπει- 
τα σδιτοποιοῖς μὲν χώραν ἀπέδειξε τὴν δεξιάν. ὀψο- 

ποιοῖς δὲ τὴν ἀριστεράν. ἵπποις δὲ τὴν δεξιάν. ὑπο- 
φυγίοις δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν ἀριστεράν" καὶ τἄλλα δὲ 
διετέτακτο ὥστε εἰδέναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ 
μέτρῳ καὶ τόπῳ. ὅταν δὲ ἀνασκευάξωνται, συντίϑησι 

μὲν ἕκαστος σκεύη οἷσπερ τέτακται χρῆσϑαι, ἀνατίϑεν- 
ται δ᾽ αὖ ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποξύγια᾽ ὥσϑ'᾽ ἅμα μὲν πάν- 

τες ἔρχονταν οἱ δκευαγωγοὶ ἐπὶ τὰ τεταγμένα ἄγειν, 

ἅμα δὲ πάντες ἀνατιϑέασιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἕκαστος. 

οὕτω δὴ ὁ αὐτὸς χρόνος ἀρχεῖ μιᾷ τε σκηνῇ καὶ πά- 

δαις ὠνῃρῆσϑαι. ὡσαύτως οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατα- 

δκευῆς. καὶ περὶ τοῦ πεποιῆσϑαι δὲ τὰ ἐπιτήδεια πάντα 
ἐν καιρῷ ὡσαύτως διατέτακται ἕκάστοις τὰ ποιητέα" 

1 ροϑὺ ἀποδημεῖν δα. ἑαυτῷ γ. [[ τὴν οἴα. ΦΥ͂. Π] ἢ 
ὅσων Υ. || ἀνεζεύγνυεν οοαὰ. οὗ. 8 28. 4 διηγησώμεϑα ΟἿ. 
ροβϑὺ δὲ δα. ἤδη γ. [| πολὺς στόλος Ὁ, πολύστολος οϑὖὕ. [[ ὁ στό- 
λος Τάποκθ. ὃ καὶ πάλιν ἀνεσκευάξετο δα ἃ Ὁ “Ὁ Οτασ (οὖ ΕἸ). [| 
.κατεχωρίξετο δὲ ταχὺ 6. 6 δέοιτο γῷ. 10 ὁπόσον Υ. 
14 ἀριστερὰν τοῖς ἄλλοις χ, τ. ἄλλοις οτα. Ὦ. [δὴ Ε΄. 16 συν- 
τιϑέασι ΒΙίβδβδορ. 19 ἐξάγειν Ε΄. 20 ἐπιτιϑέασιν γ. 22 ὡσαύ- 
τως δὲ οὕτως Υ. 
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«αὶ διὰ τοῦτο ὁ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἑνί τε μέρει καὶ 
ᾶἄσι πεποιῆσϑαι. ὥσπερ δὲ οἱ περὶ τὰ ἐπιτήδεια ϑερά- 

αὖ οἱ ὁπλοφόροι αὐτῷ ἐν τῇ στρατοπεδεύδει χώραν 
"ὁ εἶχον τὴν τῇ ὁπλίσει ἑκάστῃ ἐπιτηδείαν. καὶ ἤδε- 
"αν ταύτην ὁποία ἦν, καὶ ἐπ’ ἀναμφισβήτητον πάντες 

τῷ ἐχωρίζοντο. καλὸν μὲν γὰρ ἡγεῖτο ὃ Κῦρος καὶ 

»ν οἰκίᾳ εἶναι ἐπιτήδευμα τὴν εὐθϑημοσύνην᾽ ὅταν 

ἄρ τίς του δέηται, δῆλόν ἐστι ὅπου δεῖ ἐλϑόντα λα- 

Ἰεῖν. πολὺ δ᾽ ἔτι κάλλιον ἐνόμξε τὴν τῶν στρατιω- 
“κῶν φύλων εὐθημοσύνην εἷναι, ὅσῳ τε ὀξύτεροι οἱ 

'αἱἰροὺ τῶν εἷς τὰ πολεμικὰ χρήδσεων καὶ μείζω τὰ 

φάλματα {τὰ ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων ἐν αὐτοῖς ἀπὸ 
ὲ τῶν ἐν καιρῷ παραγιγνομένων πλείστου ἄξια πλξεονε- 
ἤματα ἑώρα γιγνόμενα ἐν τοῖς πολεμικοῖς" διὰ ταῦ- 

'ἃὰ οὖν καὶ ἐπεμέλετο ταύτης τῆς εὐθϑημοσύνης μάλι- 

τα. καὶ αὐτὸς μὲν δὴ πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ κατ- 

ἰτίϑετο τοῦ στρατοπέδου. ὡς ταύτης τῆς χώρας ἐχυ- 

τάτης οὔσης" ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν πιστοτάτους ὥσπερ 

ὅϑει περὶ ἑαυτὸν εἶχε, τούτων δ᾽ ἐν κύκλῳ ἐχομέ- 

ἰσχυρᾶς ἐνόμιξε χώρας δεῖσϑαι, ὅτι οἷς μάχονται 

'πλοις οὐδὲν πρόχειρον ἔχοντες τούτων στρατοπεδεύον- 

χι, ἀλλὰ πολλοῦ χρόνου δέονται εἰς τὴν ἐξόπλισιν. 

ἢ δὲ καὶ οἱ γ. ὃ ἕκαστος Ὁ. ὃ τὴν ἐν τῇ Υ. 6 ἐπ᾽ 
Ἰϊς γ. 7 γὰρ] οἴμ. χ, οὖν ϑυϊά88. 8 (οὐ 11. 16) εὐϑυμο- 
᾿ύνην 20 Εἰ. [| ὕταν γὰρ] ὅτι ἂν Ε,, ὥστε ὅτι ἂν θ. 1Π] φυλῶν 
5. || εἶναι εὐθυμοσύνην γ. 18 {τὰν Ποϊάθῃ. 14 πλεο- 
Ππχτήματα ϑοῃποίάρτι, ταῦτα κτήματα ΧΕΙ, τὰ κτήματα ΦΥ͂, ταῦτα 

χτήματα ἢ), τὰ εὐτυχήματα ΝΙύίΒοΠ6. 16 γοῦν χ. ᾿ ἐπεμε- 
ἴτο γ Ε.. 17 πρῶτος ἐν μέσῳ ἑαυτὸν γ. 19 οὔσης ἐχυρω- 
ἄτης Υ. Φ ἰσχυρᾶς χ, ἐχυρᾶς οθὔ. [ὶ δηΐο οἷς δα ἃ. σὺν ΧΥ. 

οι 

1ὅ 

20 

'ους ἱππέας τ᾽ εἶχε καὶ ἁρματηλάτας. καὶ γὰρ τούτους 9 



10 

11 

οι 

12 

1 Θ 

18 

15 

20 

14 

496 118. ΥΠ|. ΟΑΡ. Υ͂. 

εἰ μέλλουσι χρησίμως ἕξειν. ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν ἀρι- 

στερᾷ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων πελτασταῖς χώρα 
ἦν τοξοτῶν δ᾽ αὖ χώρα ἡ πρόσϑεν ἦν καὶ ὄπισϑεν 
αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων. ὁπλίτας δὲ καὶ τοὺς τὰ 

μεγάλα γέρρα ἔχοντας κύκλῳ πάντων εἶχεν ὥσπερ τεῖ- 

χος, ὅπως καὶ εἰ δέοι τι ἐνδκευάξεσϑαν τοὺς ἱππέας, 

οἱ μονιμώτατοι πρόσϑεν ὄντες παρέχοιεν αὐτοῖς ἀσφα- 

λῆ τὴν καϑόπλισιν. ἐκάϑευδον δὲ αὐτῷ ἐν τάξει 
ὥσπερ οἱ ὁπλῖται. οὕτω δὲ καὶ οἱ πελτασταὶ καὶ οἵ 

τοξόται, ὅπως καὶ ἔκ νυχτῶν. εἰ δέοι τι, ὥσπερ καὶ 
οἱ ὁπλῖται παρεσκευασμένοι εἰσὶ παίειν τὸν εἷς χεῖρας 

ἰόντα, οὕτω καὶ οἱ τοξόται καὶ οἱ ἀκοντισταί, εἴ τινὲς 

προσίοιεν. ἐξ ἑτοίμου ἀκοντίζοιεν καὶ τοξεύοιεν ὑπὲρ 

τῶν ὁπλιτῶν. εἶχον δὲ καὶ σημεῖα πάντες οἱ ἄρχον- 
τὲς ἐπὶ ταῖς σκηναῖς οἱ δ᾽ ὑπηρέται ὥσπερ καὶ ἐν 
ταῖς πόλεσιν οἱ σώφρονες ἴσασι μὲν καὶ τῶν πλείστων 

τὰς οἷκήδεις, μάλιστα δὲ τῶν ἐπικαιρίων, οὕτω καὶ τῶν 

ἐν τοῖς στρατοπέδοις τάς τὲ χώρας τὰς τῶν ἡγεμόνων 

ἠπίσταντο οἱ Κύρου ὑπηρέται καὶ τὰ σημεῖα ἐγίγνω- 

ὅκον ἃ ἑκάστοις ἦν" ὥστε ὅτου δέοιτο Κῦρος, οὐκ ἐξή- 

τουν, ἀλλὰ τὴν συντομωτάτην ἐφ᾽ ἕχαστον ἔϑεον. καὶ 
διὰ τὸ εἰλικρινῆ ἕκαστα εἷναι τὰ φῦλα πολὺ μᾶλλον ἦν 
δῆλα καὶ ὁπότε τις εὐταχτοίη καὶ εἴ τις μὴ πράττοι 

.. 

1 ἕξειν) ἐξοίσειν 4. 1 ροπύ. ἐν οχη. Ο. 2 ἑαυτοῦ χγ. ἢ" 
ἵππων ΔΗ. 6 καὶ οἵα. Β' 7: πρόσϑεν ὄντες] προσιόντες 4. 
8 ἐξόπλισιν γ. 9 ὥσπερ... καὶ] ὥσπερ καὶ οἱ ὁπλῖται οὔ- 
τῶς καὶ Υγ. 10 ρτίαβ καὶ οπι. Χ. [] δέοι τι] δέοιτο ΕΗ. 12 ἰόντα] 
ἐρχόμενον χ. ᾿ τοξόται καὶ οἱ οἴῃ. ΧΩΥ͂. 18 προίοιεν 2. 
1 δηΐθ ἐν δᾶ, οἱ Ε΄. 16 οἱ σώφρονες ἀ6]. Ηυρσ. [[ τῶν οτι. Χ. 
17 τὰς οτα. Χ. 19 ἠπίσταντο] ἐπίσταντο ΑΉἩ, ἠπίσταντο καὶ 
γ. [| σημεῖα δ᾽ ἐγίγνωσκον Υ. 920 ἑκάστῳ γΥ. οὐκ] οὐδ᾽ χ. 
2 τὰ φῦλα οι. “Υ͂. 
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τὸ προσταττόμενον. οὕτω δὴ ἐχόντων ἡγεῖτο, εἴ τις 

καὶ ἐπίϑοιτο νυκτὸς ἢ ἡμέρας, ὥσπερ ἂν εἷς ἐνέδραν 
εἷς τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτιϑεμένους ἐμπίπτειν. καὶ 

τὸ τακτικὸν δὲ εἷναι οὐ τοῦτο μόνον ἡγεῖτο εἴ τις ἐκ- 
τεῖνανι φάλαγγα εὐπόρως δύναιτο ἢ βαϑῦναι ἢ ἐκ κέ- 
ρατος εἷς φάλαγγα καταστῆσαι ἢ ἐκ δεξιᾶς ἢ ἀριστε- 

ρᾶς ἢ ὄπισϑεν ἐπιφανέντων πολεμίων ὀρϑῶς ἐξελίξαι, 

ἀλλὰ καὶ τὸ διασπᾶν ὁπότε δέοι τακτικὸν ἡγεῖτο, καὶ 

τὸ τιϑέναι γε τὸ μέρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν ὧφε- 

λείᾳ ἂν εἴη, καὶ τὸ ταχύνειν δὲ ὅπου φϑάσαι δέοι, 
πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ταχτικοῦ ἀνδρὸς ἐνόμιξεν 

εἶναι καὶ ἐπεμελεῖτο τούτων πάντων ὁμοίως. καὶ ἐν 
μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸ συμπῖπτον ἀεὶ διατάττων 

ἐπορεύετο, ἐν δὲ τῇ στρατοπεδεύσει ὡς τὰ πολλὰ 

ὥσπερ εἴρηται κατεχώριξεν. 
᾿Επεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται χατὰ τὴν Μηδικήν, 

τρέπεται ὃ Κῦρος πρὸς Κυαξάρην. ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο 
ἀλλήλους, πρῶτον μὲν δὴ ὁ Κῦρος εἶπε τῷ Κυαξάρῃ 
ὅτι οἶκος αὐτῷ ἐξῃρημένος εἴη ἐν Βαβυλῶνι καὶ ἀρ- 

χεῖα, ὅπως ἔχῃ καὶ ὅταν ἐκεῖσε ἔλϑῃ εἰς οἰκεῖα κατ- 

ἄγεσϑαι" ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλα δῶρα ἔδωκεν αὐτῷ πολλὰ 
καὶ καλά. ὃ δὲ Κυαξάρης ταῦτα μὲν ἐδέχετο, προσ- 

1 προσταττόμενον] πραττόμενον Χ. 2. καὶ οι. Υ͂. [ ἐπί- 
ϑοιτο] πείϑοιτο Χε. ὃ ἐμπίπτειν τοὺς ἐπιίτι “Ῥη)ϑεμένους εἰς 
τὸ στρατόπεδον Υ. 4 μόνον τοῦτο Υ. ὃ φάλαγγας ΧΩ“. 
6 διΐθ ἀριστερᾶς δαά. ἐξ γ. 8 τὸ οἴῃ. ΥΖ. 9 γε ΟΠ. Υ. 
10 ἂν οἵη. γ΄. 11 πρακτικοῦ α. 18 διάττων Ἐ. 14 ὡς 
ΟΙΩ. Υ. 10 ἐπειδὴ δὲ πορευόμενοι ἐγίγνοντο γ. 17 ἐπεὶ) 
ἐπειδὴ Υ. 18 δὴ οὔ. Υ. ᾿ τῷ χυαξάρῃ] πρὸς κυαξάρην “Ἃ 
19 εἴη δηΐθ αὐτῷ ὑγδῃβρ. Ὑ. ἢ ἀρχεῖα] ἢ ἀρχαῖα ὡς α΄ τ 
“Ιστοριῶν η΄ ϑυϊάαΒ. 90 ἔχοι χ. ᾿ οἰκεῖα] οἰκίαν Ἐ. 2 ἐδέ- 
ξατο Υ. 

1ὃ 

18 

1- 

18 
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ἔπεμψε δὲ αὐτῷ τὴν ϑυγατέρα στέφανόν τε χρυσοῦν 

" καὶ ψέλια φέρουσαν καὶ στρεπτὸν καὶ στολὴν Μηδι- 

19 χὴν ὡς δυνατὸν καλλίστην. καὶ ἡ μὲν δὴ παῖς ἐστε- 

δ 

φάνου τὸν Κῦρον, ὁ δὲ Κυαξάρης εἶπε, Ζδωμί 
ὅοι, ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ αὐτὴν ταύτην γυναῖκα, ἐμὴν 
οὖσαν ϑυγατέρα᾽ καὶ ὁ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τοῦ 

ἐμοῦ πατρὸς ϑυγατέρα, ἐξ ἧς σὺ ἐγένου" αὕτη δ᾽ 
ἐστὶν ἣν σὺ πολλάκις παῖς ὧν ὅτε παρ᾽ ἡμῖν ἦσϑα 

ἐτιϑηνήσω᾽ καὶ ὁπότε τις ἐρωτῴη αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, 
ι0 ἔλεγεν ὅτι Κύρῳ" ἐπιδίδωμι δὲ αὐτῇ ἐγὼ καὶ φερνὴν 

Μηδίαν τὴν πᾶσαν᾽ οὐδὲ γὰρ ἔστι μοι ἄρρην παῖς 
20 γνήσιος. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" ὃ δὲ Κῦρος ἀπεκρίνατο, 

8 ὄ 

2 

2 φΦ 

᾿4λλ: ὦ Κυαξάρη, τό τε γένος ἐπαινῶ καὶ τὴν παῖδα 
καὶ τὰ δῶρα᾽ βούλομαι δέ, ἔφη, σὺν τῇ τοῦ πατρὸς 

γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητρὸς ταῦτά δοι συναινέσαι. εἶπε 

μὲν οὖν οὕτως ὃ Κῦρος, ὕμως δὲ τῇ παιδὶ πάντα 
ἐδωρήσατο ὁπόσα ᾧετο καὶ τῷ Κυαξάρῃ χαριεῖσϑαι. 
ταῦτα δὲ ποιήδας εἷς Πέρσας ἐπορεύετο. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐπὶ τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευό- 
μενος, τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατέλιπεν, αὐτὸς 

δὲ σὺν τοῖς φίλοις εἷς τὴν πόλιν ἐπορεύετο, ἱερεῖα 
μὲν ἄγων ὡς πᾶσι Πέρσαις ἱκανὰ ϑύειν τε καὶ ἑστιᾶ- 

σϑαι᾿ δῶρα δ᾽ ἦγεν οἷα μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ 
γ᾿ 

μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις, οἷα δ᾽ ἔπρεπεν ταῖς ἀρχαῖς 

4 δὲ ροϑὺ δίδωμι δαά. οοἀᾶ. ργδοίοσ σχῇ. ὃ. πολλάκις σὺ γ. 
10 αὐτῇ ἐγὼ καὶ] αὐτῇ Ὦ, ἐγὼ αὐτὴν Ἐ΄. 11 τὴν οτη. Υ, 
18 τε οἵη. Υ. 14 τὰ οτὰ. ΧΑΉΗ. 16 γνώμῃ Ῥοβὺ μητρὸς 
ἴγϑηβρ. γΥγ. [δ ἶπε μὲν οὖν ΧΑΗΕΙ, εἶπεν οὖν Ὁ, εἶπε μὲν ἃ. 
17 καὶ τῷ οτα. 2.  χαρίξεσϑαι “ἷΥ. 18 ἐς Υ. 20 κατ- 
ἔλειπεν Ηρτ. 34 φίλοις ἄλλοις α. | ταῖς οὐ τοῖς (1 Ρ. 429) 
ΟἸΩ. ΧΖΎΥ. 

πα πα 
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καὶ τοῖς γεραιτέροις καὶ τοῖς ὁμοτίμοις πᾶσιν ἔδωκε. 

δὲ καὶ πᾶσι Πέρσαις καὶ Περσίσιν ὅσαπερ καὶ νῦν ἔτι 

δίδωσιν ὅτανπερ ἀφίκηται βασιλεὺς εἰς Πέρσας. ἐκ δὲ 

τούτου συνέλεξε Καμβύσης τούς τε γεραιτέρους Περσῶν 

καὶ τὰς ἀρχάς. οἵπερ τῶν μεγίστων κύριοί εἶσι" παρ- 

εκάλεσε δὲ καὶ Κῦρον. καὶ ἔλεξε τοιάδε. 
ἄνδρες Πέρσαι καὶ σύ, ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις 

ὑμῖν εἰκότως εὔνους εἰμί ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω, 

σὺ δέ, ὦ Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἷ. δίκαιος οὖν εἶμι, ὅσα 
γιγνώσκειν δοκῶ ἀγαϑὰ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἷς τὸ μέ- 

ὅον λέγειν. τὰ μὲν γὰρ παρελθόντα ὑμεῖς μὲν Κῦρον 

ηὐξήσατε στράτευμα δόντες καὶ ἄρχοντα τούτου αὐτὸν 

καταστήσαντες, Κῦρος δὲ ἡγούμενος τούτου σὺν ϑεοῖς 

εὐχλεεῖς μὲν ὑμᾶς. ὦ Πέρσαι, ἐν πᾶσιν ἀνϑοώποις 

ἐποίησεν, ἐντίμους δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πάσῃ" τῶν δὲ συ- 
στρατευσαμένων αὐτῷ τοὺς μὲν ἀρίστους καὶ πεπλού- 

τικε, τοῖς δὲ πολλοῖς μισϑὸν καὶ τροφὴν παρεσκεύακεν᾽ 

ἱππικὸν δὲ καταστήσας Περσῶν πεποίηκε Πέρσαις καὶ 

πεδίων εἷναι μετουσίαν. ἣν μὲν οὖν καὶ τὸ λοιπὸν 
οὕτω γιγνώσκητε, πολλῶν καὶ ἀγαϑῶν αἴτιοι ἀλλήλοις 

ἔσεσϑε" εἰ δὲ ἢ σύ, ὦ Κῦρε, ἐπαρϑεὶς ταῖς παρούσαις 

τύχαις ἐπιχειρήσεις καὶ Περσῶν ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ 
ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων, ἢ ὑμεῖς, ὦ πολῖται, φϑονήσαντες 
τούτῳ τῆς δυνάμεως καταλύειν πειράσεσϑε τοῦτον τῆς 

ἀρχῆς, εὖ ἴστε ὅτι ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγα- 

2 Ῥυϊηστη καὶ οπὶ Ε. 4 τε οἵῃ. χφῦ. ὃ οἵπερ . .. εἶσι 
αὖ Βυρουνδοδημθα αἰ]. ποῖ. Ζ ἀπΐθ κῦρε δαὰ. παῖ ΧΥ͂. ἢ 
ἀμφοτέρους Υ. 11 δηΐθ γῦρον δαᾶ. γὰρ . 18. δηΐθ ϑεοῖς 
δα. τοῖς Υ. 1ὅ στρατευομένων χα [Ὁ αὐτῷ οτι. ΥΖ. [[ϊ καὶ 
οχη. Υ͂. [| πεπλούτηκε γ. 9 1 ὦ οι. ΚΕ. 98 καὶ οἴῃ. Ζ6. 

22 

10 

28 

18 

394 
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ϑῶν ἔσεσϑε. ὡς οὖν μὴ ταῦτα γίγνηται, ἀλλὰ τἀγαϑά, 
ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ϑύυσαντας ὑμᾶς κοινῇ καὶ ϑεοὺς ἐπιυ- 

μαρτυραμένους συνϑέσϑαι. σὲ μέν, ὦ Κῦρε, ἤν τις 
ἐπιστρατεύηται χώρᾳ Περσίδι ἢ Περσῶν νόμους δια- 

ὅπᾶν πειρᾶται, βοηϑήσειν παντὶ σϑένει, ὑμᾶς δέ, ὦ 
Πέρσαι, ἤν τις ἢ ἀρχῆς Κῦρον ἐπιχειρῇ καταπαύειν 

ἢ ἀφίστασϑαί τις τῶν ὑποχειρίων, βοηϑήσειν καὶ ὑμῖν 

αὐτοῖς καὶ Κύρῳ καϑ' ὅ,τι ἂν οὗτος ἐπαγγέλλῃ. καὶ 

ἕως μὲν ἂν ἐγὼ ξῶ, ἐμὴ γίγνεται ἡ ἐν Πέρσαις βασι- 

λεία" ὅταν δ᾽ ἐγὼ τελευτήσω, δῆλον ὅτι Κύρου, ἐὰν 
ξῇ. καὶ ὅταν μὲν οὗτος ἀφίκηται εἰς Πέρσας, ὁσίως 
ἂν ὑμῖν ἔχοι τοῦτον ϑύειν τὰ ἱερὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ 
νῦν ἐγὼ ϑύω" ὅταν δ᾽ οὗτος ἔκδημος ἦἧ, καλῶς ἂν 

οἶμαι ὑμῖν ἔχειν εἰ ἐκ τοῦ γένους ὃς ἂν δοχῇ ὑμῖν 
ἄριστος εἶναι, οὗτος τὰ τῶν ϑεῶν ἀποτελοίη. ταῦτα 
εἰπόντος Καμβύσου συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς Περ- 

σῶν τέλεσι" καὶ συνϑέμενον ταῦτα τότε καὶ ϑεοὺς 

ἐπιμαρτυράμενον οὕτω καὶ νῦν ἔτι διαμένουσι ποιοῦν- 

τες πρὸς ἀλλήλους Πέρσαι τε καὶ βασιλεύς. τούτων 
δὲ πραχϑέντων ἀπῆει ὃ Κῦρος. 
Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις, συνδόξαν τῷ 

πατρὶ χαὶ τῇ μητρὶ γαμεῖ τὴν Κυαξάρου ϑυγατέρα, 

ἧς ἔτι καὶ νῦν λόγος ὡς παγκάλης γενομένης. [ἔνιοι 

1 οὖν οτα. α. 2. ἡμᾶς ΥΑΗΥ͂. Ι ἐπιμαρτυρομένους Υ. 8 σὲ] 
σὺ Ε' 4 ἢ χώρᾳ χπΥ͂. [} ἀνασπᾶν Υ. 8 οὗτος οτἸὴ. ΦΥ͂. 
ϑ. ἕως] ὡς ΗΥ, ἐμὴ] ἐμοὶ χ. || γίγνεται γ, γίγνηται οεἰ. ἐν 
περοαίδι Χ. 11 οὗτος οτη. Υ. 12 ἔχοι 5, ἔχειν Υ, ἔχῃ χ᾽ 
14 ἔχειν γ2Υ͂, ἔχει Ἐ!, ἔχῃ Ο. [| εἰ οτι. γ. 15 ἐπιτελοίη Υ. 

. 17 ταῦτα τότε ΧΩ, τόξε ταῦτα Ε,, ταῦτα Ώ. 18 ἔτι οἴη. χ. 
19 πρὸς ΠῚ ΝΕ ΟΙΏ. Χ. 20 δὲ] τότε ΒΕ, 22 καὶ τῇ μητρὶ 
οἵα. ΖΥ. 29 νῦν ὁ λόγος Ἐ.  παγκάλου Ἡ, παγκάλλου Ο, 
παγγάλου Α. || ἔνιοι... παῖς (8 Ῥ. 481) 46]. ῬΙπά. 
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δὲ τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελ- 

φὴν ἔγημεν. ἀλλὰ γραῦς ἂν καὶ παντάπασιν ἦν ἡ 

αἴς.] γήμας δ᾽ εὐθὺς ἔχων ἀνεζεύγνυεν. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι ἦν, ἐδόκει αὐτῷ σατράπας Υἱ 
δὴ πέμπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένα ἔϑνη. τοὺς μέν- ὁ 

τοι ἐν ταῖς ἄκραις φρουράρχους καὶ τοὺς χιλιάρχους 

τῶν κατὰ τὴν χώραν φυλακῶν οὐκ ἄλλου ἢ ἑαυτοῦ 

βούλετο ἀκούειν. ταῦτα δὲ προεωρᾶτο ἐννοῶν ὕπως 
ἴ τις τῶν σατραπῶν ὑπὸ πλούτου καὶ πλήϑους ἀν- 

ρώπων ἐξυβρίσειε καὶ ἐπιχειρήδειε μὴ πείϑεσϑαι, το 
ὑϑὺς ἀντιπάλους ἔχοι ἐν τῇ χώρᾳ. ταῦτ᾽ οὖν βουλό- 3 

νος πρᾶξαι ἔγνω συγκαλέσαι πρῶτον τοὺς ἐπικαυι- 
" ρέους καὶ προειπεῖν, ὕπως εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν οἱ 

ἰόντες" ἐνόμιζε γὰρ οὕτως ἂν ῥᾷον φέρειν αὐτούς" 

πεὶ δὲ χατασταίη τις ἄρχων καὶ αἰσϑάνοιτο ταῦτα, ι5 

χαλεπῶς ἂν ἐδόκουν αὐτῷ φέρειν, νομίζοντες δι᾽ ἕαυ- 

ῶν ἀπιστίαν ταῦτα γενέσϑαι. οὕτω δὴ συλλέξας 8 
λέγει αὐτοῖς τοιάδε. 

ἄνδρες φίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεστραμμέναις 

πόλεσι φρουροὶ καὶ φρούραρχοι, οὺς τότε κατελίπομεν" 50 

αὖ τούτοις ἐγὼ προστάξας ἀπῆλθον ἄλλο μὲν μηδὲν 

2 καὶ οι. Υ. ὃ ἔχων οὐχ. αι. ᾿ αὐτὴν δαὰ. Ζοπ. | ἀνεξεύ- 
νυεν οΟαα. οὗ 8 1, ἀνεξεύγνυον: Ξενοφῶν εἴρηκε Παιδείας η΄ 
Βῃούϊοβ Ρ. 139, 8 οα. Ἠοιὑχοπβίθίη. Ὁ φρουράρχους] φυλάρ- 
ἴους Ὁ (φρουράρχους καὶ τοὺς ἴπ τηᾶΓρ.), φρουράρχους καὶ 
ρῬυλάρχους Εἰ. | καὶ τοὺς χιλιάρχους οἴῃ. Χ. 7 φυλάκων γ. 
ὑτοῦ γ. 8. ἐβουλεύετο Ἐδ. 11 ἀντίπαλον ἔχοιεν τὴν χώραν χ, 
ντίπαλα ἐν τῇ χώρᾳ ἔχοι γ, ἀντίπαλον οἰΐατη Υ͂. 18 ἔσασιν 
ἢ || οἱ οπι. χ  .. 14 οὕτως (ἄν δαὰ. ΕἾ ῥᾷον φέρειν γ, οὕτω 
αδιον φέρειν (ἂν δαα. ΖΥὴ) χεΥ͂. 1 αἰσϑάνοντο Ὁ. 16 δι᾽ 
ἰχαυτῶν] δι’ αὐτὴν αὐτῶν Εἰ, διὰ τὴν αὐτῶν Ὁ. 17 γίγνεσϑαι γ. 

πόλεσι φρουροὶ καὶ οτη. Εἰ, φρουροὶ καὶ οἵα. Ὁ. 9531] μηδὲν] 
τη. Ε', οὐδὲν 6. ᾿ 
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πολυπραγμονεῖν, τὰ δὲ τείχη διασῳῴξειν. τούτους μὲϊ 

οὖν οὐ παύσω τῆς ἀρχῆς, ἐπεὶ καλῶς διαπεφυλάχασ 

τὰ προσταχϑέντα᾽ ἄλλους δὲ σατράπας πέμψαι μοι δοκεῖ 

οἵτινες ἄρξουσι τῶν ἐνοικούντων καὶ τὸν δασμὸν λα 

βάνοντες τοῖς τὲ φρουροῖς δώσουσι μισϑὸν καὶ ἄλλ 

τελοῦσιν ὅ,τι ἂν δέῃ. δοκεῖ δέ μοι καὶ τῶν ἐνθάδ, 

μενόντων ὑμῶν, οἷς ἂν ἐγὼ πράγματα παρέχω πέμ 

πῶν πράξοντάς τι ἐπὶ ταῦτα τὰ ἔϑνη, χώρας γενέσϑα 

καὶ οἴκους ἐκεῖ, ὕπως δασμοφορῆταί τε αὐτοῖς δεῦρα 

ὅταν τε ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖα ἔχωσι κατάγεσϑαι 

ταῦτα εἶπε καὶ ἔδωκε πολλοῖς τῶν φίλων κατὰ πάσα 

τὰς καταστραφείδας πόλεις οἴκους καὶ ὑπηκόους" κα 

νῦν εἶσιν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε λαβόντων α 
χῶραι καταμένουσαι ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῇ᾽ αὐτοὶ δὲ οἰκοῦδ 

παρὰ βασιλεῖ. Δεῖ δέ, ἔφη, τοὺς ἰόντας σατράπας ἐπ 

ταύτας τὰς χώρας τοιούτους ἡμᾶς σκοπεῖν οἵτινες ὅ,τ 

ἂν ἐν τῇ γῇ ἑκάστῃ καλὸν ἢ ἀγαϑὸν ἦ, μεμνήσοντα 

καὶ δεῦρο ἀποπέμπειν, ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδ 

ὄντες τῶν πανταχοῦ γιγνομένων ἀγαϑῶν" καὶ γὰρ ἥ;: 

τί που δεινὸν γίγνηται, ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. ταῦτ 

εἰπὼν τότε μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ ο 

ἐγίγνωσκε τῶν φίλων ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιϑυμοῦν 

τας ἱέναι, ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς δοκοῦντας ἐπιτη 

2 διαπεφύχκασι 5, διαπεφυλάκασι οδὖ.. οοὐτ. Βαϊίίχπδητϊ 
ὅ τε πρώτοις φρουροῖς Υ. [| ἄλλο] ἄλλως Ἐ,, ἄλλοις οἵ 1). 6 τε 
λέσουσιν χαΥ. { μενόντων οἵα. ΧΩΥ͂. ᾿ παρέχων πέμπω Υ 
8 πράξαντας Ε΄. || τὰ ἔϑνη ταῦτα 6. || γενέσϑ'αι]) γε νέμεσϑαι Σ 
9 δασμοφορῆταί (-τέ Ε) τε 28, δασμοφορῆτε χ, δασμοφοροῖτε [ 
10 καὶ ὅταν γΥ. 1712 πόλεις] χώρας Υ. ᾿ καὶ ὑπηκόους οι. ΦΥ͂ 
18. εἰσιν ἔτι Υ̓ ὁοΥ.. ἔτι εἰσὶ γ, εἰσιν ἐπὶ 4, εἶσιν ἔτι ἐπὶ Σ 
17 ἡ ἢ ἀγαϑόν γ. 18 μετέχομεν Υ. 28 ἐπιτηδειοτάτου 
δοκοῦντας Υ. 



11Β. Υ1Π. ΟΑΡ. ΥΙ. 423 

δειοτάτους εἷναι ἔπεμπε σατράπας εἰς ᾿Δραβίαν μὲν 
Μεγάβυζον, εἷς Καππαδοκίαν δὲ ᾿άΑρταβάταν, εἷς Φρυ- 

γίαν δὲ τὴν μεγάλην ᾿Αρταχάμαν, εἷς Δυδίαν δὲ καὶ 

Ἰωνίαν Χρυσάνταν, εἷς Καρίαν δὲ ᾿Αδούσιον, ὅνπερ 
ἠτοῦντο, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν παρ᾽ ᾿Ελλήσποντον καὶ 5 
αἰολίδι, Φαρνοῦχον. Κιλικίας δὲ καὶ Κύπρου καὶ 8 

Παφλαγόνων οὐκ ἔπεμψε Πέρσας σατράπας, ὅτι ἕκόν- 

τες ἐδόχουν αὐτῷ συστρατεῦσαι ἐπὶ Βαβυλῶνα" δασμοὺς 

μέντοι συνέταξεν ἀποφέρειν καὶ τούτους. ὡς δὲ τότε 9 

ὁ Κῦρος κατεστήσατο, οὕτως ἔτι καὶ νῦν βασιλέως εἰσὺν 10 

αἱ ἐν ταῖς ἄκραις φυλακαὶ καὶ οἱ χιλίαρχον τῶν φυ- 

λακῶν ἐκ βασιλέως εἰσὶ καϑεστηκότες καὶ παρὰ βασιλεῖ 

ἀπογεγραμμένοι. προεῖπε δὲ πᾶσι τοῖς ἐκπεμπομένοις 10 

σατράπαις, ὅσα αὐτὸν ἑώρων ποιοῦντα, πάντα μιμεῖ- 

σϑαι᾿ πρῶτον μὲν ἱππέας καϑιστάναν ἔκ τῶν συνεπι- ιτὉ 

σπομένων Περσῶν καὶ συμμάχων καὶ ἁρματηλάτας" 

ὁπόσοι δ᾽ ἂν γῆν καὶ ἀρχεῖα λάβωσιν, ἀναγκάζειν τού- 

τους ἐπὶ ϑύρας ἱέναι καὶ σωφροσύνης ἐπιμελουμένους 

παρέχειν ἑαυτοὺς τῷ σατράπῃ χρῆσϑαι, ἤν τι δέηται" 
ἤπαιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομένους παῖδας ἐπὶ ϑύραις, 30 

ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ ἐξάγειν δ᾽ ἐπὶ ϑήραν τὸν σα- 
Ὡὦἕἐμὰ τοὺς ἀπὸ ϑυρῶν καὶ ἀσχεῖν αὑτόν τε καὶ τοὺς 

σὺν αὑτῷ τὰ πολεμικά. Ὃς δ᾽ ἂν ἐμοί, ἔφη, κατὰ 11 

1 ἔπεμψε Ἕ. 8 λυχίαν. ΑΗ Ζοπ. 4 καϑούσιον Σ. 1 ὄνπερ] 
περ καὶ Χ. ὅ ἤτουν ΧαΥ͂. 8 αὐτῷ οἵα. οοαά. Ῥτγδδίθυ χ 

οὐ Ζοη. Ι| συστρατεύεσϑαι ΧεΥ̓ Ζοη. 9 ἔταξεν γ. [[ δὲ οτι. Υ2. 
10 ὁ δηΐθ κῦρος οἵῃ. οοαά. ρυδοίοσ Ο. !} κατεσκευάσατο Υ. 
11 αἱ οἱ. Ὦ. || ταῖς οἴῃ. γ. 14 (ἑ- Ε)γαυτὸν ἑώρων ποιοῦντα Υ, 
δυνατὸν ἑώρων ποιοῦντα ἑαυτὸν ΧΩΥ͂. 1ὅ καϑεστάναι χ. 

Π συνεπομένων ΧΌΥ. 20 ἀμανομένενᾷ γ. ᾿Π ϑύραις ΙΒ θ, 
ύρας οοαα. 2] παρ᾽ οἵ. ἑαυτῷ ν, αὑτῷ Υ. Ι απΐθ 
ἥραν δ4α. τὴν χα. [ ϑήρα»] ρου ῷ. 9 αὐτόν ΧΘΗΡ. 
αὐτῷ ΧΙ, ἑαυτῷ 28᾿. [[ ἐμοὶ οχ. ἘΞ, 

ΧΘΠΒΟΡΆΉ. Τηβέϊς, Ουτὶ. Ἐᾷ. τηδίου. οϑ 
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λόγον τῆς δυνάμεως πλεῖστα μὲν ἅρματα, πλείστους 
δὲ καὶ ἀρίστους ἱππέας ἀποδεικνύῃ, τοῦτον ἐγὼ ὡς 

ἀγαϑὸν σύμμαχον καὶ ὡς ἀγαϑὸν συμφύλακα Πέρσαις 

τε καὶ ἐμοὶ τῆς ἀρχῆς τιμήσω. ἔστων δὲ παρ᾽ ὑμῖν 

καὶ ἕδραις ὥσπερ παρ᾽ ἐμοὶ οἱ ἄριστοι προτετιμημένοι, 

καὶ τράπεξα, ὥσπερ ἡ ἐμή, τρέφουσα μὲν πρῶτον τοὺς 

οἰκέτας, ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φίλοις μεταδιδόναι ἱκανῶς 

κεχοσμημένη καὶ ὡς τὸν καλόν τι ποιοῦντα καϑ᾽ ἡμέ- 

19 ραν ἐπιγεραίρειν. κτᾶσϑε δὲ καὶ παραδείσους καὶ ϑη- 
τὸ ρία τρέφετε, καὶ μήτε αὐτοί ποτε ἄνευ κόπου σῖτον 

παραϑῆσϑε μήτε ἵπποις ἀγυμνάστοις χόρτον ἐμβάλλετε" 
οὐ γὰρ ἂν δυναίμην ἐγὼ εἷς ὧν ἀνθρωπίνῃ ἀρετῇ 

δι 

τὰ πάντων ὑμῶν ἀγαϑὰ διασῴξειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν 

ἀγαϑὸν ὄντα σὺν ἀγαϑοῖς τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπί- 

18 χουρον εἶναι᾽ ὑμᾶς δὲ ὁμοίως αὐτοὺς ἀγαϑοὺς ὄντας 

σὺν ἀγαϑοῖς τοῖς μεϑ’ ὑμῶν ἐμοὶ συμμάχους εἶναι. 

18 βουλοίμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς καὶ τοῦτο κατανοῆσαι ὅτι τού- 

τῶν ὧν νῦν ὑμῖν παρακελεύομαι οὐδὲν τοῖς δούλοις 
προστάττω᾽ ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημι χρῆναι ποιεῖν, ταῦτα καὶ 

0 αὐτὸς πειρῶμαι πάντα πράττειν. ὥσπερ δ᾽ ἐγὼ ὑμᾶς 
κελεύω ἐμὲ μιμεῖσϑαι, οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν 

ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσϑαι ὑμᾶς διδαόδκετε. β 
1{ ἘΤαῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος ἔτι καὶ νῦν 

τῷ αὐτῷ τρόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλακαὶ 

5 ὁμοίως φυλάττονται, πᾶσαν δὲ αἱ τῶν ἀρχόντωτ ἑ 

8 φύλακα χα ἀ4 ἔστωσαν χε. ἕδραις ϑίορμαπαβ, ἔδραδι 
οοδᾷ. {οἱ ἄρεστοι οτη. Υ ̓  προτετιμημένοις Ἐ', προτετιμημένοι ἢ 
9 δὲ οη. Εἰ 10 ἄνευ κόπου χΧ, ἄνευ πόνου 2, ἄπονοι γ. 12 ἂϊ 
οτη. Ἐ᾿. 17 τούτων ὄντων ὧν Υ. 18 ροβὺ νῦν δα. ἐγὼ ἡ 
90 πάντα οἴῃ. α. 91] ἡμῶν αΘὅ. 22 ἀρχεῖα γΥ. 328 8 14 ἀ6] 
Τάποκο. οὕτω κύρου τάξαντος τότε χ. 
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ϑύραι ὁμοίως ϑεραπεύονται, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ 
μεγάλοι καὶ μικροὶ ὁμοίως οἰκοῦνται, πᾶσι δὲ οἱ ἄρι- 

στοι τῶν παρόντων ἕδραις προτετίμηνται, πᾶσαι δὲ 

αἱ πορεῖαν συντεταγμέναι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰσί, 

πᾶσαι δὲ συγκεφαλαιοῦνται πολιτικαὶ πράξεις εἰς ὁλί- 

γους ἐπιστάτας. 
Ταῦτα εἰπὼν ὡς χρὴ ποιεῖν ἑχάστους καὶ δύνα- 

μιν ἕκάστῳ προσϑεὶς ἐξέπεμπε, καὶ προεῖπεν ἅπασι 
παρασκευάζεσϑαι ὡς εἷς νέωτα στρατείας ἐσομένης 

καὶ ἀποδείξεως ἀνδρῶν καὶ ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἁρ- 

μάτων. 

Κατενοήσαμεν δὲ καὶ τοῦτο ὅτι Κύρου κατάρξαν- 
τος, ὥς φασι, καὶ νῦν ἔτι διαμένει" ἐφοδεύει γὰρ ἀνὴρ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων, ὡς ἢν μέν τις 

τῶν σατραπῶν ἐπικουρίας δέηται, ἐπικουρῇ, ἢν δέ τις 

ὑβρίξῃ, σωφρονίξῃ, ἢν δέ τις ἢ δασμῶν φορᾶς ἀμελῇ 
ἢ τῶν ἐνοίκων φυλακῆς ἢ ὅπως ἡ χώρα ἐνεργὸς ἦ ἢ 

ἄλλο τι τῶν τεταγμένων παραλείπῃ, ταῦτα πάντα κατευ- 

τρεπίξῃ ἢν δὲ μὴ δύνηται, βασιλεῖ ἀπαγγέλλῃ ὃ δὲ 

ἀχούων βουλεύεται περὶ τοῦ ἀτακτοῦντος. καὶ οἱ πολ- 
λάκις λεγόμενοι ὅτι βασιλέως ὑὸς καταβαίνει, βασι- 

λέως ἀδελφός, βασιλέως ὀφθαλμός, καὶ ἐνίοτε οὐκ 

1 οἱ οτη. γ. 2 σμικροὶ α. ᾿ πᾶσι] πάντες Ὁ. | ἄριστοι 
ὁμοίως τῶν Υ. ὃ τετίμηνται χ. ᾿ πᾶσαι οοαα., πᾶσι Ὀϊπάᾶ, 
ὃ πᾶσαι Υ, πᾶσι χπΥ͂. ᾿ κεφαλαιοῦνται χ. ᾿ πολιτικαὶ ΕἸΘΏΪΘΥ, 
πολλαὶ οοαά. |ὶ εἰς ὀλίγους ἐπιστάτας Υ, ὀλίγοις ἐπιστάταις χΥ͂. 
ὦ ροϑὺ ταῦτα 84. δ᾽ 4. 9 τῆς δίο στρατείας δα. 1. 10 ἐπι- 
δείξεως 2. καὶ ἁρμάτων οἴῃ. Ε. 18 φασιν ἔτι καὶ νῦν δια- 
μένοιεν Υ. 1 σατραπῶν] στρατιωτῶν γ. ᾿ ἐπιχουρεῖ χ. 
16 σωφρονίξει χορ. 17 τῶν οἵη. ἃ. ἐἐνοίκων] ἐν οἴκῳ ΕΚ, 
18 παραλείπῃ(-ει Ε) γ, παραλίπῃ οδὲ. ΠΟ κατευτρεπίξει χΧὮ. 
19 ἀπαγγέλλει ΧὨ. 30 βουλεύηται γ2ὉΥ͂. 

28" 

1ὅ 

0 
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10 

18 

1ὖ 

20 

19 

20 

26 

ἧκον» 6ρῸ. 4 τὸ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς γα. 0 κατανύτοι 2, 

' 
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ἐχφαινόμενοι, οὗτον τῶν ἐφόδων εἰσίν. ἀποτρέπεται 

γὰρ ἕκαστος αὐτῶν ὁπόϑεν ἂν βασιλεὺς κελεύῃ. 

Κατεμάϑομεν δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλο μηχάνημα ζπροσ- 
ἧκον» πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεϑος, ἐξ οὗ ταχέως 
ἠσθάνετο καὶ τὰ πάμπολυ ἀπέχοντα ὅπως ἔχοι. σκεψά- 

μενος γὰρ πόσην ἂν ὁδὸν ἵππος καϑανύτοι τῆς ἡμέρας 

ἐλαυνόμενος ὥστε διαρκεῖν, ἐποιήσατο ἱππῶνας τοσοῦ- 
τον διαλείποντας καὶ ἵππους ἐν αὐτοῖς κατέστησε καὶ 

τοὺς ἐπιμελουμένους τούτων, καὶ ἄνδρα ἐφ᾽ ἑκάστῳ 
τῶν τόπων ἔταξε τὸν ἐπιτήδειον παραδέχεσϑαι τὰ φερό- 
μενα γράμματα καὶ παραδιδόναι καὶ παραλαμβάνειν 

τοὺς ἀπειρηκότας ἵππους χαὶ ἀνθρώπους καὶ ἄλλους 

πέμπειν νεαλεῖς" ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὰς νύκτας φασὶν 

ἴστασϑαν ταύτην τὴν πορείαν, ἀλλὰ τῷ ἡμερινῷ ἀγγέλῳ 
τὸν νυχτερινὸν διαδέχεσϑαι. τούτων δὲ οὕτω γιγνομένων 

φασί τινὲς ϑᾶττον τῶν γεράνων τὴν πορείαν ταύτην 

ἁνύτειν" εἰ δὲ τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν ἀνϑρω- 

πίνων πεξῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον 

ἀγαϑὸν δὲ ὡς τάχιστα ἕκαστον αἰσϑανόμενον ὡς τάχιστα 
ἐπιμελεῖσϑαι. 

᾿Επεὶ δὲ περιῆλϑεν ὃ ἐνιαυτός, συνήγειρε στρατιὰν. 
εἷς Βαβυλῶνα, καὶ λέγεται αὐτῷ γενέσϑαν εἷς δώδεκα. 
μὲν ἱππέων μυριάδας, εἷς δισχίλια δὲ ἄρματα δρεπα- 

νηφόρα, πεξῶν δὲ εἰς μυριάδας ἑξήκοντα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
συνεσκχεύαστο αὐτῷ, ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν ἐν. 

1 οὗτοί εἶσι τῶν ἐφόδων Ὁ. 8 καταμάϑωμεν 6. || {(προσ- 

κατανύτοιτο 1), κατανύτῃ ΟὍ4, κατανύσει ἘΙ. ὃ τοὺς οἴῃ. Χ. 
19 καὶ ἀνθρώπους οτη. “ΦΥ͂. 15 δὲ] δὴ 6, 16 ταύτην τὴν 
πορείαν γα. 11 ἀλλ᾽ ὅτι γε] ἀλλό τι γε Ἐ,, ἀλλ᾽ ὅτι χ. 19 μοϑῦ 
δὲ δἀᾶ. τὸ Β, 9] στρατείαν Ὴ. 985 ἴππων χεΥ. 30 συν- 
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ἡ λέγεται καταστρέψασϑαι πάντα τὰ ἔϑνη ὅσα Συρίαν 

ἐχβάντι οἷκεῖ μέχρι ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάττης. μετὰ δὲ ταῦτα 
ἡ εἷς Αἴγυπτον στρατεία λέγεται γενέσϑαι καὶ κατα- 

στρέψασϑαι Αἴγυπτον. καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὥριξεν 
αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἡ ᾿Ερυϑρὰ ϑάλαττα, πρὸς ἄρκτον 

δὲ ὃ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρος καὶ 

«ἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰϑιοπία. τούτων δὲ 

τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ ϑάλπος, τὰ δὲ διὰ ψῦχος, τὰ δὲ 

διὰ ὕδωρ, τὰ δὲ δι᾽ ἀνυδρίαν δυσοίκητα. αὐτὸς δ᾽ ἐν 
μέσῳ τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος. τὸν μὲν ἀμφὶ 

τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγεν ἐν Βαβυλῶνι ἑπτὰ μῆνας" 

αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἡ χώρα τὸν δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ τρεῖς 

μῆνας ἐν Σούσοις" τὴν δὲ ἀκμὴν τοῦ ϑέρους δύο μῆ 

νας ἐν ᾿Εχβατάνοις᾽ οὕτω δὴ ποιοῦντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν 
ἐν ἐαρινῷ ϑάλπει καὶ ψύχει διάγειν ἀεί. οὕτω δὲ 
διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνϑρωποι ὡς πᾶν μὲν ἔϑνος 
μειονεκτεῖν ἐδόκει, εἰ μὴ Κιρῳ πέμψειεν ὅ,τι χαλὸν 

αὐτοῖς ἐν τῇ χώρᾳ ἢ φύοιτο ἢ τρέφοιτο ἢ τεχνῷτο, 
πᾶσα δὲ πόλις ὡσαύτως. πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν 

ὥετο γενέσϑαι, εἴ τι Κιίρῳ χαρίσαιτο" καὶ γὰρ ὁ Κῦ- 
ρος λαμβάνων παρ᾽ ἑἕχάστων ὧν ἀφϑονίαν εἶχον οἱ 
διδόντες ἀντεδίδου ὧν σπανίξοντας αὐτοὺς αἰσϑάνοιτο. 

Οὕτω δὲ τοῦ αἰῶνος προχεχωρηχότος, μάλα δὴ 

πρεσβύτης ὧν ὁ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ξβδο- 

μον ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς. χαὶ ὁ μὲν πατὴρ καὶ ἡ 

εσχευάσατο ΑΗ. ᾿ στρατιὰν ΑΗ. ᾿ δπηΐθ ἐν δἀά. ἔχων γ. 
ΠῚ πάντα καταστρέψασϑαι γ. 2 εἰσβάντι Υ ΑΗ Ζοπ. ᾿ οἰκεῖται 
᾿γ. [| ϑαλάσσης ἐρυϑρᾶς α. 8. πέρατα! πέραν Ἐ' 19 ἡ χώρα 

ὍΤη. Χ 14 δὴ] δὲ χ. 117 ὅ,τι) εἴ τι Ἐ. 18 τεχνοῖτο 2. 
ἄρ᾽ ΧΗ. 28 δὲ] δὴ γ. 934 τὸν ἕβδομον ΕΒ, 80 δηΐο 
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38 



τ] 

Θι 

10 

15 

᾿σημείοις οτα. ΧΦΥ. 1ὅ καὶ ἐν οἰωνοῖς οτη. Ἐ“, [ ἅ τε χρῆν Ὁ. 
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μήτηρ πάλαι δὴ ὥσπερ εἰκὸς ἐτετελευτήκεσαν αὐτῷ" ὃ 
δὲ Κῦρος ἔϑυσε τὰ νομιξόμενα ἱερὰ καὶ τοῦ χοροῦ 
ἡγήσατο Πέρσαις κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὰ δῶρα πᾶσι 

διέδωκεν ὥσπερ εἰώϑει. κοιμηϑεὶς δ᾽ ἐν τῷ βασιλείῳ 
ὄναρ εἶδε τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προσελϑὼν κρείττων 
τις ἢ κατὰ ἄνθρωπον εἰπεῖν, Συσκευάζου, ὦ Κῖρε" 
ἤδη γὰρ εἰς ϑεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄναρ ἐξ- 
ηγέρϑη, καὶ σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευ- 
τὴ παρείη. εὐθὺς οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἔϑυε Ζιί τε πα- 
τρῴῳ καὶ ᾿Ηλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ἐπὶ τῶν ἄρκων, 
ὡς Πέρσαι ϑύουσιν, ὧδε ἐπευχόμενος, Ζεῖ πατρῷε 
καὶ Ἥλιε καὶ πάντες ϑεοί, δέχεσϑε τάδε καὶ τελεστή- 
ρια πολλῶν καὶ καλῶν πράξεων καὶ χαριστήρια ὅτι 
ἐσημήνατέ μοι καὶ ἐν ἱεροῖς καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις 

καὶ ἐν οἷωνοῖς καὶ ἐν φήμαις ἅ τ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν καὶ δ᾽ 

οὐκ ἐχρῆν. πολλὴ δ᾽ ὑμῖν χάρις ὅτι χἀγὼ ἐγίγνωσκον. 
τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν καὶ οὐδεπώποτε ἐπὶ ταῖς εὐτυ- 

χίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρόνησα. αἰτοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς 

δοῦναι καὶ νῦν παισὶ μὲν καὶ γυναικὶ καὶ φίλοις καὶ 

πατρίδι εὐδαιμονίαν, ἐμοὶ δὲ οἷόνπερ αἰῶνα δεδώκατε, ' 

τοιαύτην καὶ τελευτὴν δοῦναι. ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα 

ποιήσας καὶ οἴκαδε ἐλϑὼν ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσϑαν | 

καὶ χατεκλίϑη. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἦν, οἱ τεταγμένοι προσ- 
Ἵ , 

2 αἰίθ ἔϑυσε 8Δ44, ἐλϑὼν καὶ γ. [|| ἱερεῖα γ5. 9 δῶρα] 
; 8. ἀπΐο εἰδέναι δα. εὖ γ. [11 πατρῷε] πάτερ χι γέρα χ. διηΐθ εἰ ὧγ ρᾷ 0 

12 πάντες οἱ ϑεοί Ἐ,, [[ τελευτήρια ΧΕ. 18 πολλῶν τε καὶ 0. ᾿" 
καὶ καλῶν οτα. Υ. [|| ροβῦ. καὶ οπι. χ. [ εὐχαριστήρια Ἐ. 14 ἐση- 
μήνατε χᾷ, ἐσημάνατέ Υ͂, ἐσημαίνετε οὖ. [[ ροβύ. ἐν οἵη. χ. 

16 οὐ χρῆν γΥ. 19 χαὶ νῦν δοῦναι γ. 21 ταῦτα χΧ). 22 ἀπ- 
ελϑὼν γ. [ἔδοξεν] δόξαν Οονεού. [| ἡδέως οτα. α΄. [ἠἀναπαύσα- 
σϑαι ΧΕΥ͂, ἀναπαύεσϑαι Υ, οοὐτ. ϑύθρμαπυβ. 29 καὶ κατεκλίϑη 
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ἰόντες λούσασϑαι αὐτὸν ἐκέλευον. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι 

ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἱ δ᾽ αὖ τεταγμένοι, ἐπεὶ ὥρα ἦν, 
δεῖπνον παρετίϑεσαν᾽ τῷ δὲ ἡ ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ 

προσίετο, διψῆν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπιεν ἡδέως. ὡς δὲ ὕ 

καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταὐτὰ καὶ τῇ τρίτῃ, υ 
ἐκάλεσε τοὺς παῖδας" οἵ δ᾽ ἔτυχον συνηκολουϑηκότες 

αὐτῷ καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις" ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς φίλους 

καὶ τὰς Περσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ πάντων ἤρχετο 

τοιοῦδε λόγου 

Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ ᾧἢ 

μὲν τοῖ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν" ἐκ πολλῶν τοῦτο 

σαφῶς γιγνώσχω᾽ ὑμᾶς δὲ χρή, ὅταν τελευτήσω, ὡς 

περὶ εὐδαίμονος ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. 

ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ 

δοχῶ κεκαρπῶσϑαι, ἐπεί τε ἥβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, 15 

τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν ἀνδράσι σὺν τῷ 

χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην ἐπιγιγνώδκειν 
ἐδόκουν καὶ τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τοὐμὸν γῆρας 

οὐδεπώποτε ἠσϑόμην τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσϑενέστερον 

γιγνόμενον, καὶ οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιϑυμήσας οἷδα 30 

ὅτου ἠτίχησα. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δι᾽ ἐμοῦ 1 

εὐδαίμονας γενομένους, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ 
δουλωϑέντας" καὶ τὴν πατρίδα πρόσϑεν ἰδιωτεύουσαν 
ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ νῦν προτετιμημένην καταλείπω ὧν τ᾽ 

οοὐαά,, κατεκλίνη Οοθοῖ, 16 ἐκέλευον) ἔλεγον Ε. 4 ἔπινεν χ. ἢ 
ὡς Οἵα. ΖΦ. 5 συνέβαινον χ. ᾿ ταῦτα οοἀᾷά., βΒρα ρμοβὺ ὑστεραίᾳ 
ὕγσϑηβρ. ΕΠ), οοάριῃ ταὐτὰ ταῦτα Εἰ, οοττ. Ζθαπθ.0 10 οἱ παρ- 
ὄντες οἵη. Χ. 11 τὸ οἵω. Υ. 19 ὡς περὶ] ὥσπερ χξε. 
1Ὁ ἔπειτα ἡβήσας γ. 17 ἐδόκουν ἐπιγιγνώσκειν ε. 18 γμοβί. 
καὶ οπι. Υ. 19 οὐπώποτε ἐπῃσϑόμην γ. 21 ὅτου] ὅτι χ. 
34 ὧν τ᾽] ὥστ᾽ Ἐ᾿. 
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ἐκτησάμην οὐδὲν [οἶδα] ὅ,τι οὐ διεσωσάμην. καὶ τὸν 

μὲν παρελθόντα χρόνον ἔπραττον οὕτως ὥσπερ 
ηὐχόμην᾽ φόβος δέ μοι δυμπαρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ 

ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ ἀκούσαιμι ἢ πάϑοιμι χαλε- 

5 πόν, οὐκ εἴα τελέως μὲ μέγα φρονεῖν οὐδ᾽ εὐφραίνε- 
8 ὅϑαι ἐκπεπταμένως. νῦν δ᾽ ἣν τελευτήσω, καταλείπω 

μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες, ξῶντας οὕς μοι ἔδοσαν οἱ ϑεοὶ 

γενέσθαι" καταλείπω δὲ πατρίδα καὶ φίλους εὐδαι- 

9 μονοῦντας" ὥστε πῶς οὐκ ἂν ἐγὼ δικαίως μακαριξόμενος 

10 τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι; δεῖ δὲ καὶ τὴν 

βασιλείαν μὲ ἤδη δαφηνίδσαντα καταλιπεῖν, ὡς ἂν μὴ 

ΠΡ  ΟΟΣ ἀνε ΠΣ ὑμῖν παράσχῃ. ἐγὼ 

δ᾽ οὖν φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ παῖδες" 

τὸ δὲ προβουλεύειν καὶ τὸ ἡγεῖσϑαν ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν και- 

ι5 ρὸς δοχῇ εἶναι, τοῦτο προστάττω τῷ προτέρῳ γενο- 

10 μένῳ καὶ πλειόνων κατὰ τὸ εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδεύϑην. 
δὲ χαὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμετέ- 
ρας πατρίδος, τοῖς πρεσβυτέροις οἱ μόνον ἀδελφοῖς. 

ἀλλὰ καὶ πολίταις καὶ ὁδῶν καὶ ϑάκων καὶ λόγων. 
50 ὑπείκειν, καὶ ὑμᾶς δέ, ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ ἀρχῆς ἐπαί- 

δευον, τοὺς μὲν γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ νεωτέ- 

ὐκῃ προτετιμῆσϑαι" ὡς οὖν παλαιὰ καὶ εἰϑισμένα καὶ 

1 ἜΗΝ λέγοντος ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχεσϑε. καὶ σὺ μέν, 

1 [οἶδα] θ:μ4. ὅ τελείως χ. Ϊ ἰξ ΟΤη. ΣΥΥ͂. || μέγα οτη. 28, 
μέ ἴῃ γ., 564 γε 8. ν. Υ. { δὲ εἰ αΘ. 7. οὖς μοι ἔδοσαν Χ, οὔσ- 
περ ἔδοσάν μον γΖ. 10 καὶ οἵβ. σϑ' [1Π με ἤδη] με Σ, οπι. 
ΦΥ͂ ε. 12 ἀμφίβολος Χὺὴ. 18 δ᾽ οὖν Ἠδυ]θῖη, οὖν γ, δὲ νῦν͵ 
χανε. || μὲν] πάντας Ἐ'. [|[|[ὑμᾶς ἀμφοτέρους ὦ ΒΕ. 14 τὸ ἡγεῖ- 
'σϑαιν} προηγεῖσϑαιν γ. 10 δοκεῖ Ε6, , δοκῇ καιρὸς ΒΕ. 
τούτῳ γ. 17 τῆσδε οτα.χ. 20 ἐπαίδευον ὥστε τοὺς Υ. 21 τῶν 
δὲ] ὑπὸ δὲ τῶν γ. 939 οὖν καὶ παλαιὰ Ὁ. [|| παλαιὰ εἰϑισμένα 
(οτα. καὶ) Εἰ, || ρῬοβί. καὶ οἵη. }). 
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ὦ Καμβύση, τὴν βασιλείαν ἔχε, ϑεῶν τε διδόντων καὶ 
ἐμοῦ ὅσον ἐν ἐμοί: σοὶ δ᾽, ὦ Ταναοξάρη, σατράπην 
εἷναι δίδωμι Μήδων τε καὶ ᾿Αρμενίων καὶ τρίτων 

Καδουσίων ταῦτα δέ σοι διδοὺς νομίζω ἀρχὴν μὲν 

μείξω καὶ τοὔνομα τῆς βασιλείας τῷ πρεσβυτέρῳ κατα- 

λιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ σοὶ ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν 

γὰρ ἀνθρωπίνης εὐφροσύνης ἐνδεὴς ἔσῃ οὐχ ὁρῶ" 
ἀλλὰ πάντα σοι τὰ δοκοῦντα ἀνθρώπους εὐφραίνειν 

παρέσται. τὸ δὲ δυσκαταπραχτοτέρων τε ἐρᾶν καὶ τὸ 
πολλὰ μεριμνᾶν καὶ τὸ μὴ δύνασϑαν ἡσυχίαν ἔχειν 

κεντριξόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ ἔργα φιλονικίας καὶ 

τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ τὸ ἐπιβουλεύεσϑαι, ταῦτα τῷ βασι- 

λεύοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν, ἃ σάφ᾽ 

ἴσϑι τοῦ εὐφραίνεσϑαι πολλὰς ἀσχολίας παρέχει. οἶσϑα 
μὲν οὖν καὶ σύ, ὦ Καμβύση, ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν 
δχῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν διασῷξόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ 

πιστοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῖσιν ἀληϑέστατον καὶ 

ἀσφαλέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιξε φύσει φύεσϑαι 

ἀνθρώπους" πᾶσι γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ πιστοὶ φαίνοιντο, 

ὥσπερ καὶ τἄλλα τὰ πεφυκότα πᾶσι τὰ αὐτὰ φαίνεται" 
ἀλλὰ πιστοὺς τίϑεσϑαι δεῖ ἕκαστον ἑαυτῷ ἡ δὲ κτῆσις 

αὐτῶν ἔστιν οὐδαμῶς σὺν τῇ βίᾳ, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν 

1 ὦ παῖ καμβύση γ. ᾿|Ϊ διαδόντων α΄. 2 ταμβοξάρη ε. 
ὃ τρίτων Ὁ ᾿ὸ, τρίτον οθὐ. ὕ καταλείπειν ΒΙΟΠδΓάΒ. 7 εὐ- 
φροσύνης ἀνθρωπίνης χ. [ ἐπιδεὴς Χο ε. 9 τε οἵη. ἃ. ᾿ϊ Ροβέ. 
τὸ] τὰ γ. 138. συμπαρομαρτάνειν Εἰ, ἃ σάφ᾽ ἔσϑι)] ὦ σάφα 
ἴϑι ἘΦ 14 τοῦ ϑομποίαον, τῷ οοὐά. [[ παρέχειν χαῦε. [1 οὐ 
τόδε] οὐ δὲ Ε΄. ΤῸ ρμοβϑὺ σκῆπτρον ἔγϑπβρ. ἐστιν γΥ. 17 πιστοὶ] 
πολλοὶ Χα ε. ᾿ καὶ ἀσφαλέστατον οἴῃ. Ὁ). 18 φύσει Ὦ 8:0Ὁ., 
οχη. οοὐ. [ἀνθρώπους φύεσϑαι ὦ. 990 τὰ ἀπο πεφυκότα οἴῃ. 
2 ε. [[ἠΟὄφαίνεσϑαι ΧΩΥ ε. 21 δηΐο πιστοὺς Δα. τοὺς οοαά. 
Ῥγϑοίοι χ. 2 ἐστὴὲν αὐτῶν γ. 
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τῇ εὐεργεσίᾳ. εἰ οὖν καὶ ἄλλους τινὰς πειράσῃ συμ- 
φύλακας τῆς βασιλείας ποιεῖσϑαι μηδαμόϑεν πρότερον 

ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμόϑεν γενομένου. καὶ πολῖταί τοῦ 

ἄνϑρωποι ἀλλοδαπῶν οἰκειότεροι καὶ σύσσιτοι ἀποσκή- 
νῶν᾽ οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῖ σπέρματος φύντες καὶ ὑπὸ 

τῆς αὐτῆς μητρὸς τραφέντες καὶ ἐν τῇ αὐτῇ οἵκίᾳ 

αὐξηϑέντες καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέων ἀγαπώμενοι 

καὶ τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ τὸν αὐτὸν πατέρα προσ- 
αγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων οὗτοι οἰκειότατοι; μὴ 

οὖν ἃ οἱ ϑεοὶ ὑφήγηνται ἀγαϑὰ εἰς οἰκειότητα ἀδελ- 

φοῖς μάταιά ποτε ποιήσητε, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτα εὐϑὺς 
οἰκοδομεῖτε ἄλλα φιλικὰ ἔργα" καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρ- 
βλητος ἄλλοις ἔσται ἡ ὑμετέρα φιλία. ἑαυτοῦ του 

κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς 
μέγας ὧν οὕτω καλὸν ὡς ἀδελφῷ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμή-᾿ 

ὅεται δι᾽ ἄνδρα μέγα δυνάμενον οὕτως ὡς ὧι 

τίνα δὲ φοβήσεταί τις ἀδικεῖν ἀδελφοῦ μεγάλου ὄντος 

οὕτως ὡς τὸν ἀδελφόν; μήτε οὖν ϑᾶττον μηδεὶς δοῦ 
τούτῳ ὑπακουέτω μήτε προθυμότερον παρέστω οὐ- 

δενὶ γὰρ οἰκειότερα τὰ τούτου οὔτε ἀγαϑὰ οὔτε δεινὰ 
ἢ σοί. ἐννόει δὲ καὶ τάδε" τίνι χαριδάμενος ἐλπίδαις. 
ἂν μειξόνων τυχεῖν ἢ τούτῳ; τίνι δ᾽ ἂν βοηϑήσας 

ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις; τίνα δ᾽ αἴσχιον μὴ 

φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελφόν; τίνα δὲ ἁπάντων κάλλιον προ- 

2 τῆς βασιλείας συμφύλακας Ἐ΄. 9. τοι ΟΤη. 8. 4 ἀπὸ 
σκηνῶν ΧΩ ε. 6 μήτρας ΛΔΉρΥγ. 7. ὑπὸ οτῃη. πκῦε. ᾿ αὐτῶν 
ΟΠ" ἜΣ. 10 τοῖς ἀδελφοῖς γ. 1Π ποιήσηται Β΄. 18 :Ν 

μεγαλυνάμενον ΑΉ ΡΥ, μέγαν δυνάμενον ΧΉ ὁ. [8 σοῦ οτη. 8 
20 τὰ ομι. γ. [τἀγαϑὰ οὔτε τὰ δεινὰ Υ. 21 ἐννόει δὲ ΧΥ, 
ἐννόει τε αι, ἐννοεῖτε ΔΗ ες. 934 τίνα δὲ... .1 ». 448 ἀδελφό 
οτα. Ἐ' 24 προτιμᾶν πάντον καλόν 3). 
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τιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφόν; μόνου τοι, ὦ Καμβύση, πρω- 
τεύοντος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ φϑόνος παρὰ 
τῶν ἄλλων ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν πατρῴων, ὦ 
παῖδες, τιμᾶτε ἀλλήλους, εἴ τι καὶ τοῦ ἐμοὶ χαρίζξε- 

σϑαι μέλει ὑμῖν. οὐ γὰρ δήπου τοῦτό γε σαφῶς δο- 

κεῖτε εἰδέναι ὡς οὐδὲν ἔτι ἐγὼ ἔσομαι, ἐπειδὰν τοῦ 
ἀνϑρωπίνου βίου τελευτήσω᾽ οὐδὲ γὰρ νῦν τοι τήν γ᾽ 

ἐμὴν ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεπράττετο, τούτοις αὐτὴν 

ὡς οὖσαν κατεφωρᾶτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα παϑόντων 

ψυχὰς οὔπω κατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς μι- 

αἰφόνοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς ἀν- 

οσίοις ἐπιπέμπουσι; τοῖς δὲ φϑιμένοις τὰς τιμὰς δια- 

μένειν ἔτι ἂν δοκεῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ 

κύριαι ἦσαν; οὔτοι ἔγωγε, ὦ παῖδες. οὐδὲ τοῦτο πώ- 
ποτὲ ἐπείσϑην ὡς ἡ ψυχὴ ἕως μὲν ἂν ἐν ϑνητῷ σώ- 

ματι ἧ, ξῇ, ὅταν δὲ τούτου ἀπαλλαγῇ, τέϑνηκεν᾽ δρῶ 
γὰρ ὅτι καὶ τὰ ϑνητὰ σώματα ὅδον ἂν χρόνον ἐν αὐ- 

τοῖς ἦ ἡ ψυχή, ξῶντα παρέχεται. οὐδέ γε ὅπως ἄφρων 

ἔσται ἡ ψυχή, ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος σώματος δέχα γέ- 

νηται, οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι" ἀλλ᾽ ὅταν ἄκρατος καὶ 

καϑαρὸς ὃ νοῖς ἐκκριϑῇ, τότε καὶ φρονιμώτατον αὑτοῦ 

εἰκὸς εἶναι. διαλυομένου δὲ ἀνθρώπου δῆλά ἐστιν 
ἕχαστα ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν τῆς ψυχῆς. 
αὕξη δὲ μόνη οὔτε παροῖσα οὔτε ἀπιοῦσα δρᾶται 
«----ὀἮ 

1 πρωτεύοντος] πρώτου ὄντος ΧΖ ξ. 9 ἀφικνεῖται οοαάὰ,, 
οουν. Πὶπα. [ ὦ οἴῃ. α΄. 4 τοῦ ἐμοὶ] τότε μοι Ζὲ. ὅ μέλ- 
λὲν ΧΥ. [[.χγγχε τοῦτο ἘΠ. 6 ἔτι ἐγὼ ἔσομαι] εἰμι ἐγὼ ἔτι χφΥ͂ε. 
7 γὰρ οἱ. γ. 8 διεπέπρακτο χα 12 διαμένειν ἔτι ἂν] δια- 
ψέμειν ὅτι πᾶν Ἐ (διανέμειν οἰΐατα Ὠ)).ὕ 13 δοχοίητε ΧὨ. 
14 οὔτοι] οὕτως γ. 1 ἂν οτῃ. ε. 17 ἐν αὐτοῖς χρόνον νΖ2. 
19 σώματος οπ΄. ε. 21] χαὶ οπι. γ. ᾿ φρονιμώτερον Ἐ. ἢ 
αὑτοῦ ΘρΌ, αὐτὸν οοαὰ | εἰκὸς αὐτὸν Ζ ε. 934 ὁρᾶτε Κ΄. 
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ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῶν ἀνθρωπίνων 

ϑανάτῳ οὐδέν ἐστιν ὕπνου" ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ 
τότε δήπου ϑειοτάτη καταφαίνεταν καὶ τότε τι τῶν 

μελλόντων προορᾷ᾽ τότε γάρ, ὡς ἔοικε, μάλιστα ἐλευ- 

ϑεροῦται. εἰ μὲν οὖν οὕτως ἔχει ταῦτα ὥσπερ ἐγὼ 
οἴομαν καὶ ἡ ψυχὴ καταλείπει τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐμὴν 
ψυχὴν καταιδούμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ δέομαι" εἰ δὲ μὴ 

οὕτως, ἀλλὰ μένουσα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι συναπο- 

ϑνήσκει, ἀλλὰ ϑεούς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ πάντ᾽ 

ἐφορῶντας καὶ πάντα δυναμένους, οἵ καὶ τήνδε τὴν 

τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον καὶ 

ἀναμάρτητον καὶ ὑπὸ κάλλους καὶ μεγέϑους ἀδιήγητον, 
τούτους φοβούμενον μήποτ᾽ ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνό- 

ὅιον μήτε ποιήδητε μήτε βουλεύδητε. μετὰ μέντοι 

ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπων τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμε- 
νον αἰδεῖσδε᾽ οὐ γὰρ ἐν σκότῳ ὑμᾶς οἱ ϑεοὶ ἀπο- 
κρύπτονται, ἀλλ᾽ ἐμφανῇ πᾶσιν ἀνάγκη ἀεὶ ξῆν τὰ 

ὑμέτερα ἔργα ἃ ἢν μὲν καϑαρὰ καὶ ἔξω τῶν ἀδίκων 
φαίνηται, δυνατοὺς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν ἀνθοώποις ἀναδείξει" 
εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἄδικόν τι φρονήσετε, ἐκ πάντων 

ἀνθρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἷναι ἀποβαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ 
ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, οὐδ᾽ εἰ πάνυ προϑυ- 

1 τῷ ἀνθρωπίνῳ ΖΥε. ἃ) οὐδέ Ε΄. ὃ τι καὶ τῶν Ἐ. 7 ἃ] 
ὡς Υ 8. ἡ ψυχὴ Ροϑὺ σώτατι ἰτᾶμϑρ. χ. 9. γε] τεχ. 10 πάντα 
οἵη. Ἐ, 1 συνέχουσι» συγχρατοῦσιν ΒΕ, [|| ἀκριβῆ ΧΥΑΗ. 
ἀκήρατον χα, ἄκρατον ), ἀγήρατον" ἀρρενικῶς εἶπε Σοφοκλῆς, 
ϑηλυκῶς δὲ Ξενοφῶν Ῥμοιῖοϑ Ῥ. 10, 26 ΒοιῖύΖ. [[ καὶ ἀναμάρτη-. 
γον ΟΠ, α. 12 καλλους] τάχους ν ̓δὲ (πγουβο ογαϊπηθ μεγέϑους, 

- καὶ τάχους Ε) Χ. 18 μήποτ᾽] μήπονι ΧΥ ΔΗ. 14 ποιήσετε, 
οὐ βουλεύσετε Χ. Ϊ} βουλεύητε Υ. 10 αἰδεῖσϑαι ΑἙῈ, 18 ἢν] 
εἰ χά. 19 δηΐθ φαίνηται δα. ἔργων γ. [| φαίνεται Ο, ὑπο- 
φαίνεται Ἐ). [ἀποδείξει χ. Ο ἐδ ΜῈ 91 ἀξιύπισεαι, χα ἢ 

[ 
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εἶ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱκανῶς διδάσκω οἵους χρὴ πρὸς 
ἀλλήλους εἷναι εἰ δὲ μή, καὶ παρὰ τῶν προγεγενη- 
μένων μανϑάνετε' αὕτη γὰρ ἀρίστη διδασχαλία. οἱ 

μὲν γὰρ πολλοὶ διαγεγένηνται φίλοι μὲν γονεῖς παισί, 

φίλοι δὲ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς ἤδη δέ τινες τούτων καὶ 
ἐναντία ἀλλήλοις ἔπραξαν" ὁποτέροις ἂν οὖν αἰσϑάνησϑε 
τὰ πραχϑέντα συνενεγχόντα, ταῦτα δὴ αἱρούμενοι ὁρ- 

ϑῶς ἂν βουλεύοισϑε. καὶ τούτων μὲν ἴσως ἤδη ἅλις. 

τὸ δ᾽ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν 
χρυσῷ ϑῆτε μήτε ἐν ἀργύρῳ μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενί, 
ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπόδοτε. τί γὰρ τούτου μα- 
καριώτερον τοῦ γῇ μειχϑῆναι, ἣ πάντα μὲν τὰ καλά, 

πάντα δὲ τἀγαϑὰ φύει τε καὶ τρέφει; ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλως 

Βφιλάνϑρωπος ἐγενόμην καὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι δοκῶ 

οινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνθρώπους. ἀλλὰ γὰρ 

δη, ἔφη, ἐκλείπειν μοι φαίνεται ἡ ψυχὴ ὅὄϑενπερ, ὡς 

ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ τις οὖν ὑμῶν 
δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασϑαι ἢ ὄμμα τοὐμὸν 

βέῶντος ἔτι προσιδεῖν ἐθέλει, προσίτω: ὅταν δ᾽ ἐγὼ 
ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῖμαι ὑμᾶς, ὦ παῖδες, μηδεὶς ἔτ᾽ ἀν- 

ρώπων τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρσας 

μέντοι πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα τοὐ- 

μὸν παρακαλεῖτε συνησθϑησομένους ἐμοὶ ὅτι ἐν τῷ 

1 μάλιστα) πάνυ Υ. ὦ ἱκανῶς διδάσκω ὑμᾶς Χ. 4 δηΐθ 
ἀρίστη δαὰ. ἡ γ. [] οἱ] εἰ χ.ι Ὁ ἀδελφοὶ οἵη. χαῦ. 7 ἐναντία) 

ν αἰτίᾳ ΧΑΉ. |]Ϊ ὁποτέρως γ. ὃ. συνενεχϑέντα Χ. το 2, ἂν Υ, 
δὲ (οὰπι ἴπθθα. ν. σοπϊαποίαιη : διαιρούμενοι) Χ. 9. βουλεύ- 
σϑε Χ. 1 ἀργυρῷ α. 1 μύτε Α, μηδὲ οοὐ. 19 μακαριώ- 

18 τοῦ] ἣ τὸ γ. 14 δὲ οι. αΘ. 17 ἐκλιπεῖν χα. 
ρχεται αρτ. ||} τις] τε ἃ. 19 βούλεται δεξιᾶς ἃ. 930 ἐϑέ- 
γ᾽ 98 μέντοι) δέ τοι χ. 

μοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν μάλιστα φιλίᾳ προσήκοντα. 94 
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ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παϑεῖν, 

ὧ᾽ ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τούτους εὖ ποιήσαντες ὁπόσα 
ἐπ’ ἀνδρὶ εὐδαίμονι νομίξεται ἀποπέμπετε. καὶ τοῦτο, 

ἔφη, μέμνησϑέ μου τελευταῖον, τοὺς φίλους εὐεργε- 
τοῦντες καὶ τοὺς ἐχϑροὺς δυνήσεσϑε κολάξειν. καὶ 

χαίρετε, ὦ φίλοι παῖδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς 

παρ᾽ ἐμοῖ᾽ καὶ πάντες δὲ οἱ παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες 

φίλοι χαίρετε. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος 
ἐνεχαλύψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 

[Ὅτι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ἐν τῇ ᾿4σίᾳ 
ἡ Κύρου βασιλεία ἐγένετο αὐτὴ δαυτῇ μαρτυρεῖ. ὧὡρί- 
ὄϑη γὰρ πρὸς ἕω μὲν τῇ ᾿Ερυϑρᾷ ϑαλάττῃ, πρὸς ἄρ- 
χτον δὲ τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρῳ 
καὶ Αἰγύπτῳ, πρὸς μεσημβρίαν δὲ «ἰϑιοπίᾳ. τοσαύτη 

δὲ γενομένη μιᾷ γνώμῃ τῇ Κύρου ἐκυβερνᾶτο, καὶ 

ἐσέβοντο. ἐπεὶ μέντοι Κῦρος ἐτελεύτησεν, εὐθὺς μὲν 

αὐτοῦ οἱ παῖδες ἐστασίαζον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ ἔϑνη 

2 μετὰ... ἣν οἵη. Ε', [[ ϑείου οτα. Υ'. ᾿ ροδβὺ. ἣν] εἰ χ. ὅ ὅσα 
Ὁ. 4 νομίξετε ἀποπέμψατε χ. ὅ γροβὺ τελευταῖον 844. ἔπος γ.}} 
εὐεργετοῦντες] εὖ ποιοῦντες Υ. 6 δυνήσεσϑαι κολάξεσϑαι Ἐ' 
8 οἱ οἵα. ἡ. 10 ἐνεκαλύψατο Οοδοΐ, συνεκαλύψατο οοἀα, οαρ᾿ 
ὙΠΙ ἴϑτη ἸοΚοηδῦῖο βυθρθοίατα. 1Π καλλίστη καὶ μεγίστη χῆγ 
ἀρίστη καὶ καλλίστη Ε', ἀρίστως καὶ καλλίστως Ὦ. 12 ἡ τοῖ 

14 ροβὺ πόντῳ 8Δαἃ. καὶ προποντίδι καὶ ἑλλησπόντῳ γ. 1 τῇ 
δηΐθ αἰϑιοπίᾳ 84}. χ, 16 τῇ τοῦ κύρου χα 18 κῦρον ῬΡΟΒ' 
ἐσέβοντο ὑταηβρ. Ἐὶ. 20 οἱ αὐτοῦ παῖδες α»γ. [| αὐτοῦ] α 
τοὶ ΧΑΉε. {Π ἔϑνη καὶ πόλεις Υ. 
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ἀφίσταντο, πάντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέπετο. ὡς δ᾽ 

ἀληϑῆ λέγω ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν ϑείων. οἶδα 
γὰρ ὅτι πρότερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ 

τοῖς τὰ ἔσχατα πεποιηκόσιν εἴτε ὅρκους ὀμόσαιεν, ἠμ- 

πέδουν, εἴτε δεξιὰς δοῖεν, ἐβεβαίουν. εἰ δὲ μὴ τοι- 

οὔτοι ἦσαν χαὶ τοιαύτην δόξαν εἶχον οὐδ᾽ ἂν εἷς 

αὐτοῖς ἐπίστευσεν, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πιστεύει οὐδὲ εἷς 
ἔτι, ἐπεὶ ἔγνωσται ἡ ἀσέβεια αὐτῶν. οὕτως οὐδὲ τότε 

ἐπίστευσαν ἂν οἱ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατη- 
γοί᾽ νῦν δὲ δὴ τῇ πρόσϑεν αὐτῶν δόξῃ πιστεύσαντες 

ἐνεχείρισαν ἑαυτούς, καὶ ἀναχϑέντες πρὸς βασιλέα 

ἀπετμήϑησαν τὰς κεφαλάς. πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συστρα- 

τευσάντων βαρβάρων ἄλλοι ἄλλαις πίστεσιν ἐξαπατη- 

ϑέντες ἀπώλοντο. πολὺ δὲ καὶ τάδε χείρονες νῦν εἶσι. 

πρόσϑεν μὲν γὰρ εἴ τις ἢ διακινδυνεύδειε πρὸ βασι- 

λέως ἢ πόλιν ἢ ἔϑνος ὑποχείριον ποιήσειεν ἢ ἄλλο τι 
καλὸν ἢ ἀγαϑὸν αὐτῷ διαπράξειεν, οὗτοι ἦσαν οἱ τιμώ- 
μενοι νῖν δὲ καὶ ἤν τις ὥσπερ Μιϑραδάτης τὸν πατέρα 

᾿Αριοβαρξάνην προδούς, καὶ ἤν τις ὥσπερ Ῥεομίϑρης 

τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς τῶν φίλων παῖδας 

ὁμήρους παρὰ τῷ ΑΑϊγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν καὶ τοὺς 

μεγίστους ὅρκους παραβὰς βασιλεῖ δόξῃ τι σύμφορον 

ποιῆσαι, οὗτοί εἶσιν οἱ ταῖς μεγίσταις τιμαῖς γεραιρό- 

1 πᾶν 15. [|| ἐτρέποντο ΟΕ, ἐτρέπετο οοὖ. ε, ἐτράπετο Ζοῃ. 
2 διδάσκειν Οὐ. [7 γοβὺ οἷδα «ἀά. μὲν α. 4 ὁμόσαιεν ΕΘ, 
ἐνεπέδουν ΥΥ͂. 6 οὐδ᾽...4 7 ἐπίστευεν οἴῃ. 27. 7 ἐπί- 
στευεν οοαα., ΘΟΥΤ. ΟΝ οὐδὲ εἷς] οὐδεὶς γΥ. 9. ἂν οἴῃ, Ζ2Υε. 
12 ἐπετμήϑησαν ἃ. 14 πολὺ] πολλοὶ χρσ Ὦ. 1ὅ πρὸ] πρὸς 
Ορζτ Ὁ -. 17 ἀγαϑὸν ἢ καλὸν Υ. 18 ἣν χα, ἂν Υ,, εἰ ε. !} 
μιϑριδάτης ... ὥσπερ οἴῃ. χζγΥε. 19 ῥωμίϑρης χαε, ῥεω- 
μίϑρης Ὁ, λεομίϑρης Ε' 2] τῶν ε. ᾿ αἰγυπτίων ΟἨΝ ε, 
καταλιπὼν χα 322 παραβὰς] ὀμόσας παρὰ ν. ᾿ σύμφορόν τι ε8. 
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1Ὁ 
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ὅ μενοι. ταῦτα οὖν ὁρῶντες οἱ ἐν τῇ ᾿4σίᾳ πάντες ἐπὶ 
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ϑεοὺς] τοὺς ϑεοὺς α. 17 ταύτῃ] ταυτὶ « (πὰ αὶ ΘΟΥ7.). 18 ὥσ- " 

τὸ ἀσεβὲς καὶ τὸ ἄδικον τετραμμένοι εἰσίν" ὁποῖοί τινες 

γὰρ ἂν οἱ προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνονται. ἀϑεμιστότεροι δὴ νῦν ἢ 
πρόσϑεν ταύτῃ γεγένηνται. 

Εἴς γε μὴν χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι" οὐ γὰρ μό- 

νον τοὺς πολλὰ ἡμαρτηκότας, ἀλλ᾽ ἤδη τοὺς οὐδὲν 

ἠδικηκότας συλλαμβάνοντες ἀναγκάζουσι πρὸς οὐδὲν 

δίκαιον χρήματα ἀποτίνειν᾽ ὥστ᾽ οὐδὲν ἧττον οἱ πολλὰ 

ἔχειν δοχοῦῖντες τῶν πολλὰ ἠδικηκότων φοβοῦνται" 

καὶ εἷς χεῖρας οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλουσι τοῖς κρείττοσιν 
ἱέναι. οὐδέ γε ἁϑροίξεσϑαι εἷς βασιλικὴν στρατιὰν 
ϑαρροῦσι. τοιγαροῦν ὅστις ἂν πολεμῇ αὐτοῖς, πᾶσιν 

ἔξεστιν ἔν τῇ χώρᾳ αὐτῶν ἀναστρέφεσϑαι ἄνευ μάχης 
ὅπως ἂν βούλωνται διὰ τὴν ἐκείνων περὶ μὲν ϑεοὺς 

ἀσέβειαν, περὶ δὲ ἀνθρώπους ἀδικίαν. αἱ μὲν δὴ γνῶ- 
μαν ταύτῃ τῷ παντὶ χείρους νῦν ἢ τὸ παλαιὸν αὐτῶν. 
Ὅς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥσπερ πρό- 

σϑεν, νῦν αὖ τοῦτο διηγήσομαι. νόμιμον γὰρ δὴ ἦν 

αὐτοῖς μήτε πτύειν μήτε ἀπομύττεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι 

ταῦτα οὐ τοῦ ἐν τῷ σώματι ὑγροῖ φειδόμενοι ἐνόμυ- 

σαν, ἀλλὰ βουλόμενοι διὰ πόνων καὶ ἱδρῶτος τὰ σώ- 

ματα στερεοῦσϑαι. νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ πτύειν μηδὲ 

1 πάντες ὡς ἐπὶ Ἐ΄. 2 τὸ αὐΐθ ἄδικον οἵα. α. ὃ πρωῶτο- ἢ 
στάται Χ. 4 ὡς οτῃ. ΧΩΥ͂. || ἀϑεμιστότερον Υ. [| δὴ] δὲ ΧΑΥ͂, 
μὲν γὰρ δὴ Υ. 060 γροβὺ μὴν 88α. δὴ 27ε. 7) ἤδη “καὶ τοὺς γν. 
9 ἀποτείνειν ΧΕΑΗ. 1Π] φπίβ οὐδ᾽ δΔἀὰ καὶ « (βοα 6 Ῥυποίϊδ 
ποίαν!) ξ. 12 στρατιὰν Υ ΟΟΥΥ, στρατείαν οθὗ. ε, 1 μὲν 

περ) ὡς 6. 19 αὖ] αὐτὸ Ἐ,, αὐτῶν Ὁ, νῦν αὖ οτη. ε. [[ δὴ 
οἵα. χῇ, 20 ἀποπτύειν Υ. ὁ9 ἱδρώτων 60. 38 τὸ οτχ Εὶ { 
μὲν οἵα Χ, [] μὴ οτῃ. Υ. 
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ἀπομύττεσϑαι ἔτι διαμένει, τὸ δ᾽ ἐχπονεῖν οὐδαμοῦ 

ἐπιτηδεύεται. καὶ μὴν πρόσϑεν μὲν ἦν αὐτοῖς μονο- 

σιτεῖν νόμιμον, ὅπως ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ χρῷντο καὶ εἰς τὰς 

πράξεις καὶ εἷς τὸ διαπονεῖσϑαι. νῦν γε μὴν τὸ μὲν 

μονοσιτεῖν ἔτι διαμένει, ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου ἡνίκα- 

περ οἱ πρῳαίτατα ἀριστῶντες μέχρι τούτου ἐσϑίοντες 

καὶ πίνοντες διάγουσιν ἔστεπερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμώμενοι. 

Ἦν δὲ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρε- 
σϑαι εἰς τὰ συμπόσια, δῆλον ὅτι νομίζοντες τὸ μὴ 

ὑπερπίνειν ἧττον ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλ- 
λειν᾽ νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ εἰσφέρεσϑαι ἔτι αὖ διαμένει, 
τοσοῦτον δὲ πίνουσιν ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐκ- 

φέρονται, ἐπειδὰν μηκέτι δύνωνται ὀρϑούμενοι ἐξιέναι. 

᾿Δ4λλὰ μὴν κἀκεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ μεταξὺ 
πορευομένους μήτε ἐσϑίειν μήτε πίνειν μήτε τῶν διὰ 

ταῦτα ἀναγκαίων μηδὲν ποιοῦντας φανεροὺς εἶναι" 

νῦν δ᾽ αὖ τὸ μὲν τούτων ἀπέχεσϑαι ἔτι διαμένει, τὰς 
μέντοι, πορείας οὕτω βραχείας ποιοῦνται ὡς μηδέν᾽ ἂν 
ἔτι ϑαυμάσαι τὸ ἀπέχεσϑαι τῶν ἀναγκαίων. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ ϑήραν πρόσϑεν μὲν τοσαυτάκις 
ἐξῇσαν ὥστε ἀρκεῖν αὐτοῖς τε καὶ ἵπποις γυμνάσια 

τὰς ϑήρας᾽ ἐπεὶ δὲ ᾿Αρταξέρξης ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐκέτι ὁμοίως οὔτ᾽ 

αὐτοὶ ἐξῇσαν οὔτε τοὺς ἄλλους ἐξῆγον ἐπὶ τὰς ϑήρας" 

1 δ᾽ ἐκπονεῖν] δὲ πονεῖν χάγε. 8. χρῶνται ΧΌὈ. | καὶ οπι. 
8015 Ε, ὅ ἡνίκαπερ)] ἡνίκα μὲν γ. 6 δηΐθ μέχρι δαά. καὶ χ. 
ἢ ἔσγεπερ ΑΗ:ε. 8 μηδὲ] μὴ Αὐμρῃ. ' ἐκφέρεσθαι ΑΗ ε. 
9 τῷ μὴ φΥε. 11 μὲν οὐχ. σῦε.  καταμένει Ἐ' Αἴπρη., κατα- 
μένειν Π. 14 αὐτοῖς οἴη. Ὁ. 18 μηδὲν τ, μηδ᾽ χα ε, ΘΟΥΤ. 
ΘΟ ΘΡ 818. ὩἹ αὐτοῖς τε] καὶ αὐτοῖς γΥ. γυμνασίαν ε. 
ῶ9. ἀρτοξέρξης 2. [ὁ βασιλεὺς οπι. Ἐς, καὶ ὁ βασιλεὺς Ὦ. 
8 ἧττον ε. 34 ϑύρας Ηρυ. 

ΧΘΏΟΡΆ. Τηβέϊς, Οντί, ἘΠ, τπιδίοσ. 99 
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ἀλλὰ καὶ εἴ τινὲς φιλόπονοι γενόμενοι [καὶ] σὺν τοις 

περὶ αὑτοὺς ἱππεῦσι ϑαμὰ ϑηρῷεν φϑονοῦντες αὐτοῖς 

δῆλοι ἦσαν καὶ ὡς βελτίονας αὑτῶν ἐμίσουν. 

᾿4λλά τοι καὶ τοὺς παῖδας τὸ μὲν παιδεύεσϑαι 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἔτι διαμένει" τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μαν- 

ϑάνειν καὶ μελετᾶν ἀπέσβηκε διὰ τὸ μὴ εἶναι ὅπου 
ἂν ἀποφαινόμενοι εὐδοκιμοῖεν. καὶ ὅτι γε οἱ παῖδες 

ἀκούοντες ἐκεῖ πρόσϑεν τὰς δίκας δικαίως δικαξομένας 

ἐδόκουν μανϑάνειν δικαιότητα, καὶ τοῦτο παντάπασιν 

ἀνέδστραπται᾽ σαφῶς γὰρ ὁρῶσι νικῶντας ὁπότεροι ἂν 

πλέον διδῶσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν φυομένων ἐκ τῆς γῆς 
τὰς δυνάμεις οἱ παῖδες πρόσϑεν μὲν ἐμάνϑανον, ὅπως 

τοῖς μὲν ὠφελίμοις χρῷντο, τῶν δὲ βλεβερῶν ἀπ- 
ἔχοιντο᾽ νῦν δὲ ἐοίκασι ταῦτα διδασκομένοις, ὅπως ὅτι 
πλεῖστα κακοποιῶσιν᾽ οὐδαμοῦ γοῦν πλείους ἢ ἐκεῖ 

οὔτ᾽ ἀποϑνήσκουσιν οὔτε διαφϑείρονται ὑπὸ φαρ- 

μάχων. 
᾿4λλὰ μὴν καὶ ϑρυπτικπώτεροι πολὺ νῦν ἢ ἐπὶ 

Κύρου εἰσί. τότε μὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ 

καὶ ἐγκρατείᾳ ἐχρῶντο, τῇ δὲ Μήδων στολῇ καὶ ἁβρό- 

τητι᾿ νῦν δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶ- 

όιν ἀποσβεννυμένην, τὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν 

διασῴζονται. σαφηνίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν ϑρύψιν 

1 οἵ τινες χα. γένοιντο Υ. ᾿ καὶ οχῃ. οοά. Μοά. δὅ, 19, 
46]. θι1πά. 2 αὑτοὺς] ἑαυτοῦ Ε', αὐτοὺς χαΥ͂ Ὁ. [[{ ϑαμὰ ϑη- 
ρῷεν Ὠϊπά., ἅμα ϑηρῷεν χυνα (ἷο αϑή ἴπ τῶ8.), μαρτυρῶεν 
ἈΉ ε. 9 αὑτῶν Ὁ. ἑαυτῶν Ἐ, αὐτῶν χαγε. 4 τοι ΟΥη. Υ. 
5 ϑήραις δ“. [} μέντοι ἔτι τὰ γ. Ὁ εἶναι] ἰέναι χανε. 8. πρό- 
σϑὲ ΑἩ. 9 δικαιότατα Ἐ. 1ΠΠΠ πλεῖον οοαα ε. {|᾿ διαδῶσιν 
χΖε. [ τῆς οἵα. γ. 14 διδασκόμενοι γ. 1 οὖνγ. 18 ϑουστν 
χώτερον Εἰ || πολὺ νῦν] γε νῦν πολὺ Υ. 90 ἐγκρατίᾳ Ἐ'. 
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αὐτῶν. ἐκείνοις γὰρ πρῶτον μὲν τὰς εὐνὰς οὐ μόνον 

ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστρώννυσϑαι, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν κλι- 

νῶν τοὶς πόδας ἐπὶ ταπίδων τιϑέασιν, ὅπως μὴ ἀντ- 

ερείδη τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἱ τάπιδες. καὶ 

μὴν τὰ πεττόμενα ἐπὶ τράπεζαν ὅσα τε πρόσϑεν ηὕ- 

ρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφήρηται, ἄλλα τε ἀεὶ καινὰ ἐπι- 
μηχανῶνται. καὶ ὄψα γε ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινο- 

ποιητὰς ἀμφοτέρων τούτων κέχτηνται. ἀλλὰ μὴν καὶ 

ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας 

ἀρκεῖ αὐτοῖς ἐσκεπάσϑαι, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραις ταῖς 

Ϊ χερσὶ χειρῖδας δασείας καὶ δαχτυλήϑρας ἔχουσιν. ἔν γε 
μὴν τῷ ϑέρει οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς οὔϑ᾽ αἱ τῶν δέν- 
δρῶν οὔϑ᾽ αἱ τῶν πετρῶν σκιαί, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύταις ἕτέ- 
ρας σκιὰς ἄνϑρωποι μηχανώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. 

καὶ μὴν ἐκπώματα ἢν μὲν ὡς πλεῖστα ἔχωσι, τούτῳ 

καλλωπίξονται" ἢν δ᾽ ἐξ ἀδίχου φανερῶς ἦ μεμηχανη- 
μένα, οὐδὲν τοῦτο αἰσχύνονται" πολὺ γὰρ ηὔξηται ἐν 

αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε καὶ αἰσχροκέρδεια. 

᾿4λλὰ καὶ πρόσϑεν μὲν ἐπιχώριον ἦν αὐτοῖς μὴ 
ὁρᾶσϑαι πεξῇ πορευομένοις, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεχα ἢ 

τοῦ ὡς ἱππικωτάτους γίγνεσθαι: νῦν δὲ στρώματα 

πλείω ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν᾽ οὐ 

1 μὲν οὐκέτι τὰς εὐνὰς μόνον Υ Αἴῃῇθορῃ. ἃ ἤρκει Εἰ, | ὑπο- 
στρώννυσθϑαι ΧΥ͂, ὑπεστρωννύσϑαι Ὁ, ὑπεστορνύσϑαι Ε΄, ὑπο- 
στόρ(-στρό- αγνυσϑαι 2. ὃ ταπίδων χΥΥ͂, ταπήτων , ταπή- 
δων ΑΗ, δαπίδων Πιὶπά. 4 τάπιδες ΥΧΉρι, δάπιδες οϑί., 
δαπίδες Ὀ1πα. ὃ πρόσϑεν)] πρότερον Αὔδοῃ. ᾿ εὕροιτο ΧὈ 
Αἰμθῃ. Ὁ καινὰ αἰεί Αὐθθῃ. ὃ μὴν οἵα. Αἰπρη. 9 σώ- 
ματα Ἐ'. 10 αὐτοῖς ἀρκεῖ Αὐπρῃ. [ περὲ οἵη. χε. 18 ἐπὶ 
ΘΟ, ἐν οοὐαα. 14 σκιάδας γ᾽ Αἴμοη., 46]. Καῖθθὶ. 16 ἀδίκων 
Αἴμθῃ. 17 τούτῳ Αἴδθη. 18 αἰσχροκερδία Υ. 19 ἦν ἐπι- 
χώριον χα. 30 πορευομένους Ε΄. 22 εὐνῶν οτὰ. . 
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γὰρ τῆς ἱππείας οὕτως ὥσπερ τοῦ μαλακῶς καϑῆσϑαι 

ἐπιμέλονται. τά γε μὴν πολεμικὰ πῶς οὐχ εἱχότως 
νῦν τῷ παντὶ χείρους ἢ πρόσϑεν εἶσίν; οἷς ἐν μὲν 
τῷ παρελθόντι χρόνῳ ἐπιχώριον εἶναι ὑπῆρχε τοὺς 

μὲν τὴν γῆν ἔχοντας ἀπὸ ταύτης ἱππότας παρέχεσϑαιυ, 
οὗ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο εἶ δέον στρατεύεσϑαι, τοὺς δὲ 
φρουροῦντας πρὸ τῆς χώρας μισϑοφόρους εἶἷναι᾽ νῦν 

δὲ τούς τὲ ϑυρωροὺς καὶ τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς 

ὀψοποιοὺς καὶ οἱνοχόους καὶ λουτροχόους καὶ παρατι- 

ϑέντας καὶ ἀναιροῦντας καὶ κατακοιμίξζοντας καὶ ἀν- 

στάντας. καὶ τοὺς χοσμητάς, οἱ ὑποχρίουσί τε καὶ 

ἐντρίβουσιν αὐτοὺς καὶ τἄλλα ῥυϑμίζουσι, τούτους 
πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται πεποιήκασιν, ὅπως μισϑο- 

φορῶσιν αὐτοῖς. πλῆϑος μὲν οὖν χαὶ ἐκ τούτων φαί- 
νεται, οὐ μέντοι ὄφελός γε οὐδὲν αὐτῶν εἰς πόλεμον᾽ 

δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ γιγνόμενα κατὰ γὰρ τὴν χώραν 

αὐτῶν ῥᾷον οἱ πολέμιον ἢ οἱ φίλοι ἀναστρέφονται. 
καὶ γὰρ δὴ ὃ Κῦρος τοῦ μὲν ἀκροβολίξεσϑαν ἀποπαύ- 

ὅσας, ϑωρακίδας δὲ καὶ αὐτοὺς καὶ ἵππους καὶ ὃν 

παλτὸν ἕχάστῳ δοὺς εἷς χεῖρα ὁμόϑεν τὴν μάχην 

ἐποιεῖτο. νῦν δὲ οὔτε ἀκροβολίζονταν ἔτι οὔτ᾽ εἷς 

χεῖρας συνιόντες μάχονται. καὶ οἱ πεξοὶ ἔχουσι μὲν 

ΠΝ καὶ κοπίδας καὶ σαγάρεις ὥσπερ (οἷ» ἐπὶ Κύρου 

Ἂ οὕτως] μόνον οὕτως Υ. ἢ ὥσπερ] ὡς Ε' ΑΥἴΠρῃ. 2 τὰ πο- 
λεμικὰ Ἐ, 4 εἶναι ὑπῆρχε! ἦν Ὗ 6 εἰ δέοι στρατεύεσϑαι 
ἢπο 60]]οο. ΝΙΐΒΟΒΘ, Ῥοβύ παρέχεσϑαι χ, οβὺ φρουροῦντας Υ, 
ὁχῃ. ὝὙΖ. 9 τὰς ὀψοποιοὺς γ. ᾿ καὶ ϑδηΐθ λουτροχόους Οἵα. 
Αὔμθη. 12. ροϑὺ τἄλλα δὰ. ἃ ἘΞ 16 κατὰ τὴν χώραν γὰρ 6. 
1: ῥάδιον χανε. οἱ δηΐθ φίλοι οτη. Ζε. ἢ ἀνατρέφονται 28. 
20 δοὺς ἑκάστῳ ε. || χεῖρας ΥΕ. 91 ἔτι οὩ. χ. 22 μὲν 
ἔχουσι 5. “5 δηῦθ γέρρα δὰ. δὴ γΥ. " σαγάρις Ε΄, (οἱ! ἷ 
ΝΙβοῃθ. , Ἢ 
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τὴν μάχην ποιησάμενοι" εἷς χεῖρας δὲ ἱέναι οὐδ᾽ οὗτοι 

ἐθέλουσιν. οὐδέ γε τοῖς δρεπανηφόροις ἅομασιν ἔτι 

χρῶνται ἐφ᾽ ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. ὃ μὲν γὰρ 
τιμαῖς αὐξήσας τοὺς ἡνιόχους καὶ ἀγαστοὺς ποιήσας 

εἶχε τοὺς εἷς τὰ ὅπλα ἐμβαλοῦντας" οἱ δὲ νῦν οὐδὲ 

γιγνώσκοντες τοὺς ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν οἴονταν σφίσιν 

ὁμοίους τοὺς ἀνασκήτους τοῖς ἠσκηκόσιν ἔσεσϑαι. οἵ 

δὲ ὁρμῶσι μέν, πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις εἶναι οἵ 

μὲν ἄκοντες ἐχπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται, ὥστε ἄνευ 

ἡνιόχων γιγνόμενα τὰ ξεύγη πολλάκις πλείω κακὰ τοὺς 

φίλους ἢ τοὺς πολεμίους ποιεῖ. ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ 

γιγνώσκουσιν οἷα σφίσι τὰ πολεμιστήρια ὑπάρχει, ὑφίεν- 

ται, καὶ οὐδεὶς ἔτι ἄνευ Ελλήνων εἰς πόλεμον καϑ΄- 

ίσταται,. οὔτε ὅταν ἀλλήλοις πολεμῶσιν οὔτε ὅταν 

“Ἕλληνες αὐτοῖς ἀντιστρατεύωνται" ἀλλὰ καὶ πρὸς τού- 

τους ἐγνώκασι μεϑ᾽ “Ελλήνων τοὺς πολέμους ποιεῖσϑαι. 

᾿Εγὼ μὲν δὴ οἶμαι ἅπερ ὑπεϑέμην ἀπείργασταί 
μοι. φημὶ γὰρ Πέρσας καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ἀσε- 

βεστέρους περὶ ϑεοὺς καὶ ἀνοσιωτέρους περὶ συγγενεῖς 

καὶ ἀδικωτέρους περὶ τοὺς ἄλλους καὶ ἀνανδροτέρους 

τὰ εἷς τὸν πόλεμον νῦν ἢ πρόσϑεν ἀποδεδεῖχϑαι. εἰ δέ 

τις τἀναντία ἐμοὶ γιγνώσκοι, τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπισκο- 

πῶν εὑρήσει αὐτὰ μαρτυροῦντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις.] 

1 ποιησάμενοι ΧΖ ε. 2 ϑέλουσιν Υ. 4 ἀγαστοὺς Ὀϊπά,, 
ἀγαϑοὺς οοαᾶ, ε. ὅ εἶχέ τε Ἐ, εἶχέ γε Ὦ. 9 ἄκοντες 
Ματοίαθ, ἑκόντες οοαά, ε, ᾿ ἄνευ τῶν ἡνιόχων Υ. 10 κακὰ] 
χαὶ κατὰ ἃ. 1[ΠΠΠ ποιεῖν Ἐ᾿, 18 ἄνευ τῶν Ελλήνων 2Υε ΟΠ. 
14 ἀλλήλοις] ἀόπλοις Ἐ' | ὅταν] ἄν ποτε γ, ὅταν οἱ χε. 1 τού- 
τους ἢ). τούτοις οδθὐ. ε. 10 τοὺς πολέμους οὔτι. ἃ. ᾿ πολεμίους 
οοἀά. ρῬγδοίου 6. 17 ἅπερ] ὥσπερ Ε΄.  ἀπείργασταί ΧῈ, 
ἀπεργάσασϑαι Ὀ, ἀπειργάσϑαι «Υ, ϑυϊάαβ 5. γΥ. ἀπειργάσϑαι" 
ἀντὶ τοῦ ἀποδεδεῖχϑαι. Ξενοφῶν. 19 ἀνομωτέρους γ. 329 τά- 
ναντία] ἀντία Ἐς, || γιγνώσκει γΕ. 
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ΑΡσδαδύαβ, ὅϑδιοσσση ἿΟΣ, 
τηϑύιύπβ Ῥϑηύπῃδδο, σττὑυὐλῦαι 16- 
σαΐυβ δα τοσϑῖη Βδοίσιοσασα αθ 
βΒοοιθύαϊθ Ὁ6111 Υ. 1, 1. ἃ. δ 
ὌΧΟΙΘ διοθδϑιύαβ Πὔ βοοῖὰβ ΟΥτὶ 
Πα 6] 1θβίτηαβ ΥἹ. 1, 4ὅ. ΟΥΣῚ ΥΘτα 
ΘαταΪ] οτη δαϊαγναῦ. 48. ρτδθοβῦθη- 
ὕστη σαντα, οὖ ἴῃ ΡῬαρηδ ΟἼΤᾺ 
Οτόοθβο βουυ αν Ἰοοῦτη ροτϊουῦ- 
Ἰοβιββιίσησιση οοηΐσχα Αθρυρύϊο- 
Τα ῬΠδἰδηροὰ ΥἹΙ. 8, 86. 
οΥὐμδῦυσ οὖ οχοιϊύωῦαν ἃ ΟΠ ΡῸ 
ΟΔΙΊΒδιηδ ΥΙ. 4, 2. οδαιϊῦ 1 
Ῥυρπᾶ ΥἹΙ. 1, 82. οἰὰ8 οϑάδυοῖ 
ΤῊΊΒΟΥΘ ᾿ ΘΟΠΟΙδβατη ασίουθῦ ἃ 
ΘομΙαρο δα Ῥϑούίοϊ τη ΦΙΊΠΘΤΩ 
ὙΠ. 8, 4. 10. Ἰυρσροῦα ἃ ΟΥτὸ 
Υ]]. 8, 6. 8.11. 18. απἰ 6ἱ Ῥᾶγθη- 
ἰαὺ 11. 

Ααυβῖαβ, Ῥοσβδ, γοαϊοιὺ ἀο]0 
δα Θομοοσαϊδτη (7165 ἀΙΒ81: 4 θη- 
ἴθ ὙἼ]. 4.1. δἀϊαναῦ ΗἩ γβύδβρϑχη 
ἴῃ Βαδρσοπαα Ῥηγτρια 8. δύ 
βαίγσαρα Οδτδο Υ]Π. 6, 1. 

Αθρυρῦ!, ΟΥ̓ΟΘΒῚ Β0011, αὔπη- 
ὉῸΣ ΟἸΥΡΘΙΒ ΤηΒΡῺΪ8 ἸοΟΠρΊδατιθ 
Βαβῦϊβ 1. 2, 10. δοΐθιῃ 8] 01551- 
τηᾶτη Ἰπδύγσασπὺ ΥΙ. 8, 20 Τουὺϊ- 
6 Ῥαρσπϑηὺ ὙΠ]. 1, 29. οοο]- 
ἀαπὺ Αὐτδαδύδτη 82. γϑρϑὶ]αηῦ 
Ῥοσβδ8 84. γτο ὑδπάθιη ρθάθιη 
γϑίρυσθ οοραμύυγ οὖ οδθαπηὐαγ 
86. ρϑδοῖο 86 ἀθαυπῦ Ογτο 41. 

ΔΑροργρύμαβ βαδιριῦα, ὦ Οντο 1. 
1. 4. ΥἹΙ1. 6, 20. 

Α60115 τϑίουυυσ δα ϑαύγαριδτα 
ῬΒΣΥρΊδΘ τηϑίοσίβ ΥΠ|. 6, 1. 

ΑΘΟ]685 ΟἼΟΘΒῚ 8001] δαγθυβιθ 
Ογγάχα ΥἹ. 2, 10. 

Αοὐμιορίδ, θυ } 118 ἸΤΏΌΘΥΊΙ 
ῬΩΙΒΙΟΣ τη ΘΓ] ἼΘΙ νουβὰβ 11. 6. 
91. 8. 1: : 

Αρ]αϊξααδβ, Ῥαϑιβῶ τῃοσοθαβ,. 
ααὶ Ππηρτοραῦὺ ἸΟ6ΟΒ 11. 2, 11. 

ΑἸοθαηδΒ, ἀὰχ Οδαυβιοτσθαχη ἡ. 
8, 42. 

Απάβιηγαβ, Μράσβ, ργϑϑθβύ 
Νϑαοτυσα ρϑαϊθθυβ Υ. 8, 38. 
ΑΡΟΙΟ τναὐϊοϊπαῦασ ὕτοθθο 

ΥΙ 2, 10. 
ΑτδΌ685 Βα 1] οἸτιαιῦαι ΦΡ Αθδυ-ς 

Τ51. ὅ, 2. φαἀϊαναηῦ Οτοθϑῦσα 
δᾶγθυύβαβ ὕγσγαχα ΥἹ]. 2.10. βαῦ- 
ἰσπιηΐαῦ ἃ γτο 1. 1, 4.011. 4,16, 
δ, 14. ; 

Ατδραῦβ ΑΒΒΥΥΙΟΥΤα ΒΟΟΙαΒ 
ΠΏ Ὁ: 
ΒΕ ΆΑτδβρδβ, Μβάαβ, ΟΥΤῚ δοασῶ- 
115 οὖ ξαυ 1115, ἀοπαῦμβ ὔγτο 
νοϑίο Μράϊοῳ, δὺ ουδύοϑ Ῥ8η- 
ὕμοδο Υ. 1,1. οοπύθπαχῦ ΔΙ ΟΘΊη. 
6886 1π ΠοΙηΪηβ ρούοβίαϊεο Υ. 1, 
8. 5684 οαρύμβ διηοῦθ [ΌΤΙ 589. 
Ῥαμπίμθοοθ 17. οοπϑύῃν υἱτὴ 1πη- 
ἔΟΙΤΘ οἱ ΥἹ, 1. 82. τυσυθιθασ ὑϑη- 
αὔδα ὑχδηδίυρω δα Οτοθθαμι 
ΥΙ 1, 86. 1π46 γϑαϊῦ οὖ ποβύϊσῃ. 
δχροιῦ δίαϊσσηα ΥἹ]. 8, 14. 
Ῥτδθοϑῦ οοῦπὰ ἀρχῦσο 15 ῬΙΟΘΙ10 
οατη Οτοθβο 21. Ι 

Αὐἱθϑοαβ, Οαρραοουχτῃ τοχῚ 
ΑΒΒΥΧΙΟΒ ϑαϊαναῦ δάνοσθυβ Μο- 
ἀοβ 1|. 1, ὅ. ἴπ παρα οοοΙαϊθαγ, 
Ὁ Ἡγτοδη118 ΠΥ. 2, 81. 
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ΑΠΟΡδγζϑηθ8, ρσοαϊὅαβ ἃ Π]10 
ὙΠ]. 8; 4. 

Αὐτηθηϊ!, βηϊθτηὶ Μραϊβ 1]. 
1, 6. ΔΌ Αβύγαρο Μϑάοσττῃ τοῦθ 
Ὀ6110 νἱοῦ! ὑσὶ θαθατη ῬΘπάθυα 
Βαηὺ οοδοῦϊ ΠΠΠ- 1. 10. Ηογάτα 
Τοχ ἀοἤοὶϊδ 4 Μβρα!β 11. 4, 12. 
σΔΡΙΣ ἃ γτο 1Π. 1, 6. βυδιὺ 
οδρ1]15 Ἰπα]οτη 8. ἀοἔθπαϊθυῦ 
8 ΤΊστδηθ Η]1Ὸ 14. οὖ στοϊυθῦ 
Ογδχϑτυὶ ἐσ αθιτα οορίαβααθ 42. 
οοοϊαϊῦ 8111 τηδριβύγτιη ἰηπο- 
σθηὔύθηῃ 1Π..ὄ 1, 38. 

Ατσβϑιηδβ, Ροσβῶ, ἀτχ ρθαϊζαχη 
Ῥοχβάσθχῃ ὟἼ]1. 1, 8. 8. 

Ατὐαθαΐαβ, Ῥϑύϑῷ, ργδθθϑὺ 
ΘασΥϊθτβ ἴῃ ροιρῶ ὙΠ]. 8, 18. 
βαίγωρῳ Οδρρϑδαοοῖδο θ, 1. 
Ατὐθοζιβ, Μοάμπβ, ουρὶᾶτ8 

ΟΒΟΌΪΔ Πα] γυστιτῃ 1. 4, 21. βυθα οὐ 
Μροαϊβ αὖ Ογτυχα βοασδηίαγ ΤΥ. 
1, 238. οὐ οὔτῃ ὕγτο ἡπαηθδηῦ. 
1, 24. βΒαϑα οὺ Ὀ6]] τη 6886 Θοη- 
ὑἰϊπαθπάατῃ ΥὙ1. 1, 9. τϊυυϊς ἃ 
Ογτοὸ δᾶ Αὐδβρϑιη, π πο υἱτὰ 
ἰπΐογαὺ Ῥωηίμθδθ ΥἹ. 1, 84. ἴῃ 
ΟΥ̓ ΟΠ τορϑῦϊὑ ΒΤΩΤΉ 8 ΤΩ ΓΘΙΈΤΗ 
ἃ γιὸ ροβίδγυτη ὙΠ] ὅ, 48. 
δαὰο ἀομαῦιν ᾧ γτο ΥΠΠ|. 8, 
ὩΌ. γνοοδύῦιγ δ ΟΟΠΥΪγ Τὴ 8 
Ογτοὸ ΥΠΙ|Ι. 4, 1. ἰοοαϊσ 12. 
ἀομπδῦυτ ϑασθο Ῥοοὰ]ο 24. 

Ασίδθαζαβ, Ροσβα, ἀποῖὺ Ῥρυ- 
ΒΘΤΌτη οϑύγαῦοβ οὐ βαρ ὑαυοβῦ,. 
8, 88. 
Αὐὐδοδιηδβ, ΡΗ ΤΥ ΔΘ ΙΩΒ ρΡΊδΘ 

ῬΥΠΟΘΌΒ [1]. 1, δ. βαύσαρα ῬὮῃσυ- 
Βῖδο τηᾶρηδα ὙΠ]. 6, 1. 

Ασέδρθυβδβ, ΟΠ] ΠἸΔΤΟμΒ ρΡθαὶ- 
ἴαχα ΥἹ. 8, 81. ΥΠΙ. 1, 59. 27. 

Αγΐδοζιιβ ΥἹ. 8, 81. 

Ατίδχθυχθβ, Μηθμοη, Υἱποὸ 
ἀραϊδαβ νοηϑπαϊ βὑπαϊπτα πθ- 
σἸῖσοτο οοορὶὺ ΥΠ]|. 8, 192. 

ἀδῦ 

Ατύμσομαβ, ΗἩγτοδηϊοσθτη ἀὰχ 
ὙΦ. 88, 

᾿Αϑιϑαδίδβ, οὨἹΠ]Π]αγοδτιβ θααϊ- 
ζάχη ὙἹ. 2, 39 

Αϑιδύϊοὶ ΟΌἿ ΒΟ, ἴῃ ὈΘ]] ΠΤ 
αἀυοαπῦ ΧΟΙΘ5 οὖ τστϑβ φσϑίϊο- 
ΒΙΒΒΙΙΏ88 ΙΥ̓. 8, 2. αἰαηΐατγ 1 
Ὀ6119 ουττθὰβ Ογὐσθηδίοῖβ ΥἹ. 
ἕ; Ὁ7. 

Αββυσίοστιτη Γοχ ηζοσὺ Ὀ6] ] τὰ 
ΜααΙ81. ὅ, 8. σὰπη νἹρΊ Πῦ τη1]1- 
ὈὰΒ Θααϊΐατη, ἀπ οθη 15 ΘΟΥΤΙΌτι8 
οὗ ἱπρϑηδὶ φραϊίαχῃ τἱ 1]. 1, 8. 
Βογχίαθιτ 5805 δηΐθ ρσοθίτθατη Π7]. 
8, 44. νἱοῦαβ ἃ ὔγτο οὖ Ογαχδσθ 
ΓΘΡΟΙ ΠΣ Υ πὶ οαδίγῳ ΠῚ. 8, 68. 
οφαϊὺ 1ῃ ῬσΌΘ]1ο ΠΥ. 1, 8 Αδββυ- 
ΓΤ ποοῖπι οδβύσω τστϑὶϊπασαπῦ 
1014. οαβύσοστιη τηθίδηοστιτη 
γαῦϊο Π]. 8, 20. πογτιβ τσ ραγδῦ 
Β101 βοοΐπτη τστόθϑάτῃ Υ]. 1, 28. 
ὦ αδαδίω οὐ αοῦτγα οοπῖοαι- 
ἴῸΥ ἴῃ τορὶ ΥἹ]. ὅ, 80. 

᾿Αβύγασϑβ Μϑαοσθτη Τα Χ, ΔΥῸ8 
ΟΥτὶ τηϑύθϑυμϑ ἴ. ῶ, 1. ΑΥὐτη Θῃ108 
Βα υστὺ Ὀ6110 ΠΤ. 1, 10. τηουϊξαγ 
ταῦ» Ὁ: 

ΒΑΌγ]ομ, 5 δῖ οραίϊθη- 
ἐδεῖτο Ὗ. .5.,..8. ὙΠ: 
τη ΘῈ 8 4118 οὐ Ἰα 5 ὙΠ]. 8, 
Ἴ. οδριθῦ ἃ ΟΥτοὸ τϑρθηΐο, 
ΕΠΡΗσαῦύθ ἱπ ἴοββατη ἀογίναζο 
ὙΠ]. ὅ, 18. ἴῃ οἷὰβ ἄρτο δπηὺ 
τητιϊ ᾶθ Ῥδίτπηδθ οὖ Ῥ͵ΌΟΘΙ8Θ 
ὙΠ. ὅ, 11. ΒΑΡγ]οπΘ, οὉ ΘΟΘ] πὶ 
ἰδρίάυτῃ, Ογτὰβ βθρέθπι Τῇ ΘΏ868 
ΒΙθοσποβα θρτὺ Υ1ΠΠ.6, 32. ΒΦΌΥ- 
ἸοπΊ ΤΙ ΤΟΣ 1.1, 5. ΥΠ1.δ,29. 

Βδοίσι στη σοχ, ΠΟΒΡ 65 ΑΌτα- 
ἀαΐδρ ϑαβιοσαση ΓΟΡῚΒ, ἰηνδα- 
ὑῸΓ 80 Αββυχῖο δα βοοϊθίδἔθτηῃ 
6111 Υ. 1, 3. Ββοίσιϊ ραγοπί 
Ογτο 1. 1, 4. ἐθιξαπθαν 80 Ἀ8- 
ΥΎΙ8 1. δ, ὃ. Ββοίτχι ἴῃ Θχοσ- 
οἰδα Αβδυσίοστιη ΕΥ̓. 5, δ6. 
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Οϑάβι!, σ6η8 τηϑοτιῶ οὗ Ρ6]]1- 
οοβῶ, ᾿ηἴθηβῶ ΑΒΒΥ 118 Υ. 3, 28. 
Παηὺ Ογτὶ 8001} Υ. 8, 22. ὕβιμθυθ 
Θχουγχγθηῦθβ οἶδά δἰ οιαπίατν. 
4. 158. πον ἀπ οθγὴ 5101 ογοαπΐ 
Υ͂. 4, 32. 

ΟδιΌγ868, Ογυὶ ραῦΐοσ, Ροσ- 
ΒΘΓΌΤ ΤΣ 6Χ ρ΄ ηΐθ ΡΘΙΓΒΙ ἀΔΙΌΤΩ 
Ι. 2, 1. τονοοςαῦ Ογυγαμη ἀοτα τη 
Ι. 4, 86. ἀράποιῦ δρυπάριῃ, οὖ 
ΘΩΥΘΡῚΘ ἀΙββοσιῦ 46 1] ΘΓ ΟΤΙΒ 
ΒΆΤΩΤΩΙ ΟἰΠΟΙΟ [. 6, 2. Β6αα. 5ἰῶ- 
ὈΠ10ὺ0 τοσηὰπη Ρουβασατη ΟὟΤΟ 
ὙΠΠ: δ᾽ 59: 

ΟδΙῦγβοβ, Ογτὶ ἢ11ὰ8 πδύα 
ΤΟΥ, οομδυϊθαϊθγ ἃ Ῥαύτθ τηο- 
τθηΐθ ὨΘΥΘΒ ἱΤΩΡΘΙ ῬὈδύθτῃι 
ΨΠΙ. 1, 11. 

Οδρρδάοοβθβ 8001] ΓΘΟῚΒ Αβϑϑυ- 
Υ1 1. δ, 8. ΟὙΟΘΒῚ 8001 ΥἹΙ. 2, 
10. βαθισαμίυῦ ὦ ὕγτο 1. 1, 4. 
ΝΙΙ. 4, 16. ὅ, 14. δοοιριαπῦ 
βαύσαρδιη Ῥούβαῖῃ ΥΠ|1. 6, 7. 

Οδτθ5 8ο]]1οἱδαπύατ ἔγαβύγα 8 Ὁ 
ΑΒΒΥΓΙΟ δάνοιβιιβ Μϑᾶοβ [. ὅ, 
8.11. 1, ὅ. αἰδδιαθηῦθβ δα οοη- 
οοτάϊδιη τϑαϊσαηὐαῦ 80 Ααυιδῖο 
ΥΙ1. 4. 1. αἀαθ ἃ γσο ρούυηὐ 
βούσαρδτιῃ Υ11. 4, 17. ΥἹΠ. 6, 1. 

Οδγάσπομδβ ρῥσδϑοδὺ οαυρθηὔΒ 
ΤῊ] ]Θγαχη ΥἹ. 8, 

Οδγβύγαβ ΟΘΙΠΡαΒ, ὉὈΪ ΤῸΧ 
ΡῬΒΥΥρσΙαθΘ ΤῊΪΠΟΥΒ οοπρτορδῦ 
ΟΟΡ 88 11. 1, ὅ 
Ομ δ] άδοὶ Πηϊθτηϊ ΑΥ̓ΤΊ ΘΠ189 

1Π. 1, 84. ἃ ὕγτο οοστιηύυτ ρὲ- 
ΘΙ ἴὭΟΘΥΘ τη ΑΥ̓ΤΉ 6115 1Π]|. 
2, 1. δαπὺ ὈΘ6]]1ΟΟ51 οὖ ᾿πουοθαθ 
τη] ὐδηῦ ἃρπα [πᾶο5 1Π]. 2, 1. 
ἀρὰ Ογγυχῃ Ἰρϑάτη, ἃ απὸ ΟΡ 
Ῥτδϑᾶδηαιὶ 1]! ποτὶ οαβίϊσδῃ- 
Σ ὙΕΠ1::2:ὅ, 

Ομ γγβδηΐαθ, Ρθῦϑῶ ὁμότιμος, 
ΘΟΙΡΟΥΘ 560 Τηϑρη8 266 ΤῸ- 
Ὀαβύπβ. 564 δηῖΐτηο ἔοτοϊβ οὗ ὑτὰ- 
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αθηβ 11. 8, ὅ βυδᾶάοί ὕτὸ βὰ8 
οαϊαϑαπθ αΙσπῖϊθαῦθ ρσδϑυαΐδ 6888 
αἰδύσι απ [1]. 2, 19. 8, ὅ. ταῖὺ- 
ὑπ δα τηοπῦθβ Αστηθηῖδθ 66]6- 
τΊῦου οὐ οἴ οοσαρδπαοβ 1]. 4, 
22. Ἰαυπααῦαγ ἃ ΟΥσὸ Οὗ ἰοσυϊθα- 
ἀϊηθτα οὐ [ϑοῖ]θ οὈοαϊθηύδτα 
ΙΥ. 1, 8. δῦ οχ οϑηθυσίομθ οἢϊ- 
ΠἸϑγομαβ 4. ργοῦαῦ Ογτὶ οοη- 
ΘΠ 1ὰτη ἀἃἋ6 οαυϊύαύα Ῥρυβῖοο 
οοπϑυϊναρμηαο ΙΥ. 8, 15. ἀποῖῦ 
Ἰοσϊοαΐοβ Υ. 8, 80. δαϊαναῦ Ογ- 
ΤΌΤΩ 1Π ῬΆΥΟΥΘ ΘΧθσ οὶ βθάδη- 
ἅο ΥΊΙ. 8. 21. ργωθϑϑὺ οαυϊτδῦαϊ 
ΥΙ1. 1, 8. βΒυδαοῦ οδάθιῃ αυ86 
Ογγὰβ πηᾶχῖτηθ οχροίθραὺ ὙΠ. 
ὅ, 58. ἼΠΠ. 1, 1. οϑῦ τη υτι τ τ 
ΨΠΠ. 8, 16. Ἰαυδαῦανγ ὦ ὕγτο 
οχίπηῖθ ΥἼΠ. 4, 11. δὺ Τυγαάϊδθ 
Τοπϊθαὰῦθ βαύγαρῳ Π1. 6, 1. 

ΟἸΠ1οο5. ἐσαβύγω ὑθηϊαηῦαϊ ΔὉ 
Αββυσῖο δάνϑσβιιβ ΝΙ6608 Ι]. ὅ, 8. 
11. 1, ὅ. 504 δαϊπναηῦ Οτοθϑύτη 
ΥΙ. ἃ, 10. ΠΙΌΘΥῚ 5156 βαΐγσωρῶ 
το πασσηύυτ Υ 1]. 4, 2. ΝΠ]. 6, 8. 

Οτόθϑυβ, γάογαχη τοχ, δα θϑῦ 
ΑΒΒΥΓΟ δάνθυββ Μϑᾶοβ οὑτα 
1 σθηὶ νἱ ροαϊδαχη δασ!δατηαπαθ 
1: ὅδ, 8 111, ὅ. ξαστῦ οὐπὶ οοὐθ- 
τἶβ Βοοῖ 8 ἀοταστι [Υ͂. 1. ΒΨ; 
29. ΘΙΙΟῚ ΤΙ. ΒΌΤΏΤΗΤΒ ἄχ βοοῖο- 
ΤΌΤ ΘΑΥΘΙΒΊΒ γε ΥἹ. 23, 9. 
Βαρὺ βοοῖοβ 6111 ρ] ασίτποβ ΥἹ. 
2, 10. γητὑὐιὐὺ Πϑοραδθιπομθιη (6 
βοοιοί ΥἹ. 2, 11. οομαύαυν ΟΥΤῚ 
Θχϑγοϊθατα τα] ὑπ 16 ΟἸΠΡΘΓΘ 
ὙΠ. 1, 28. 864 τορϑ! ταν 28. 
οδαυϊδαῦπβ οἷὰβ {πραύαῦ τηθύα 
ΟΘΙΔΘΙοσαση ὙΠ. 1, 27. 1086 
ἐαρστὺ ϑαγάθβ ΥἹΙ. 9, 1. οαρίβ 
ϑαγάϊθυβ 86 ἀθάϊι, Ογτο ὙἿΓἼΙ. 
2, ὅ. ἀἰδϑαδάρσῦ ἀγ018 αἰτορίϊο- 
ΠΘΙὴ 12 αδχροπὶὺ 46 ΑΡΟ]]Ἰη18Β 
ΟΥ̓ΔΟῸΪ15, οὖ 86 βιυ]ὑ1{186 ἀδτηπϑὲ 
15. οἸδυαθηΐοσ οὺ Ῥθηῖρπθ μδ8ῦ6- 
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ὕὰν ἃ ὕγτο ΥἹΙ. 2, 260. ὑγϑαιὺ 
ΠΠΘΒΒΌΤΟΝ, Ὑ11,..Ό8,.. 1... 4,13. 
χηοπθὺ ΟΥΤΤῚ Π6 ΠΪΠ}18 810 11- 
Ῥογα 6 ὙΠ. 2, 16, 

Ογδχδσοβ, ἀβϑύγωριβ 8]1ὰ8 οὗ 
ΘΥαΠΟα] 5. ΟΥσὶ, νἱὐαροταὺ Ογ- 

Τύχη. 4, 9. ἰσπῶντι 1. 4, 22 βυο- 
οϑαϊὺ Αϑύγαρὶ ραύσι 1 ὅ, 2. σοη- 
ὑχὼ ΑΒΒΥΤΙΟΒ ΌΧΙ τη ροὺϊῦ ἃ 
Ῥρυβὶβ 1. ὅ, 4. ὑϊηϊ 8 ααογιθαγ 
46 ρῬαοϊιύαύθ Ῥϑγβαγασῃ [1. 1, 
Ἴ. 8. τθοοθηβοὺῦ ποβύϊαταη οορΙδ8 
ΤΠ. 1, ὅ. τορσθβοηαιῦ Ογτγυτμῃ, 
αποᾶ ποπ βρίθπαϊάδ νοϑίθ Μο- 
αἀἴοῶ 510 ᾿πααὔαβ [1]. 4, δ. Ρῥτο- 
Βοϊδβοιθαῦ οατη ΟΥγὸ δάγθυθαβ 
ΑΒΒΥΧΙΟΒ 1]. 8, 26. ᾿Ἰηὐθιαρ  βδίϊνα 
οἰὰ8 ουτὴ ποβύθ ΘΟ] σθηα!ὶ οαρ]- 
αἰΐαβ τοξαϊωθι ὦ γσο [Π|. 8, 
29. Οὗ Ἰῖνοσθιη οὖ ἱρηυιϑη ΠΟῸῚ 
σα]ὺ Ογγαμη ρϑυβθαῦὶ Πμοβίθϑ ΓΝ. 
1, 18. ἴῃ οαβύσβ οαρὑϊΒ Αβϑγ- 
σιοσατη ἱπααϊσοῦ σῖπὸ οὖ ἱρπο- 
ταῦ Μρᾶάοβ δΌϊγθ οὔτ ὕγτο ΨΥ. 
ὅ, 8. τὸ οοτηρογύῳ ἔδπάθιη Γἃ 
Ῥογοϊξαβ ταϊηϊδαύῦαγ, Γαγιῦ, ἔγα- 
βύσγω οὖ τυτυὐῦ ααἰ Μοαοβ γονοοθῦ 
1014. ἀρ] οούαναϊ ΌΤΙ Ο515 τη ]1- 
οὐθαα ΤΥ. ὅ, 52. διοθββιδαβ 8 
Ογτο ἴῃ οαδβέύγω Υ͂. ὕὅ, 1., αποτὶ- 
ὑῸΓ σταυιίο ἀθ Ογτο Υ͂. ὅ, 8, 
Βρα ἰδπάθτη τϑοοποὶ]αΐαβ 4ἀ6- 
ἀποῖθαγ ἴῃ ἐδ Θυ ποῦ απὶ Θρτθ- 
βὶθ ἱπβίσα οὔτι 87, δὶ σϑηΐο, 
ἸΏΟΤΘ Β0, ἱπαπϊσοὺ 44. ἃρυὰ 
οαπη δὺ οοηδυίὑαῦϊο ἀθ Ὀ6]|1Ὸ 
οοηὐϊπαδηᾶο ΥἹ. 1. 6. ᾽086, ἄπτη 
Ογστιβ ρσοβοϊβοϊαγ οοπύτῳ Οτοο- 
ΒΌΤΩ, ἀομΐ τοτηϑηθῦ οατὰ ἰοτίϊα 
Μροάοσγατῃ ρατύθ Υ͂]. 8, 2. οἴου 
Ογτοὸ ἢϊίωπι οὐ Μράϊαπι ἀοῦϊβ 
Ἰοοο ΥἹἼΠ. ὅ, 19. 

ΟΥ]]θπο ΥἹΙ. 1. 4. 
στη ΥἹΙ]. 1, 48. 
ΟΥΡυὰ8 οϑϑὺ ἐθυτηΐμτιβ ἱπι ΡΟ ΣΙ Ϊ 

4δ1 

Ῥρυβῖοὶ οοοϊἀθηΐθυη νουϑὰβ ὙΠ]. 
6, 21. 8, 1. ΗΕἴπο ἀϊουπῖατ. 
ΟΥ̓ΡΙΙ 580011 Οτοθϑὶ ΨΙ 2, 10. 
ΟἿΓ 8 608 ΠΟ} τηϊ ὑαύτιν βαίταρα 
ΝΗ; Δ ΥΙΠ. 8... 

ΟΥσθηδίοιβ οαγττβ Υ]. 1, 27, 
ΓΑ 

Ογσαβ, δι Ὀγ518 ὁοχ Μδηᾶβδηθ 
᾿Αβύγωρ!β Π]Πτὼ Π]1ὰ8 1. 2, 1. ΔΠΠ08 
12 πδὗτΒ Οὕτη τη αὐτο ρσ ΟΠ οἰ Βοι Σ 
δ ὅσύτῃ 1. 8, 1. οταῦ τηϑύγθτα 
αὖ ᾿ρβᾷτῃ τοὶ πατιοῦ 1. 8, 18. πᾶτ- 
τοῦ Ἰ᾿υπἀϊοϊθτη ἃ 86 ῬΆΘΙΟ Θχοσ- 
οἰΐαχα 17. ὈΘΏΘΥΟΪΟΒ 5101 τα τὺ 
δοαῦδ]685 1. 4, 1. διηδὺ οὖ οοἱτὺ 
νυ 2. ΟἿ Ῥϑα]ο ἸοαυΒΟΙΟΙΓ 
δὉ 1τηϊύϊο ἑαυ 8. δυπα οὔ δϑιηυ- 
Ἰαυὶ ρυδοϑύδηψιοσθβ 4. δαυῖξαγθ 
αἰβοιῦ 1014. γϑηδύϊομθ ἀοθ]θοία- 
ὑὰγ ὅδ. ται νϑπϑύθπση οατα 
Ογαχᾶσγθ 1. 4, 7. οατὰ ἀβίγαρϑθ 
'Ρ80 οσιῦ νοπμδὕμτη 14. ΦΏΠΟΒ 16 
παὔι5 ΒρΘοϊτηθη δυῦ15 ᾿τηροτγῶ- 
ἰοτῖϑθ δαϊὺ 1. 4, 10. τθραθαμπέθμα 
ἴῃ Ῥουβίάθτη ἀϑαποαπὺ Μίραὶϊ 236. 
γηϊυθιθαῦ αὐτὶ ϑχϑγοῖθσι φαχΊ]ο 
Ογαχϑυὶ 1. ὅ, ὅ. τ 1}1{68 Βοτὗδ- 
ὑὰγ 7. αἰββουιῦ οὔτὰ ραύγθ αθ 
οἴποῖο ᾿πηρθγαύοσὶβ 6, 1 88. 
ΠοΥδ ὩΙΤηδ ΒΟΒ ΟΔΡΘΟΙΘ τπροῦ 
1. 1, 11. τιραϊδαύοπθθ οδιὰ- 
Ῥοϑύγθϑ ᾿ηβύϊθαϊὺ 11. 1. 30. ἃΓο685- 
Βιθα5 ὦ ΟΥὐχατο ἀδῦ τοϑροπϑῦτη 
Ἰορσαύϊβ [πάόσγυτῃ [1. 4, 8. Αστηθ- 
ΠΙΟΓΆΠπΙ τσϑσθῖὰ οδρὶὺ [1]. 1... οὐ 
δι 1 ατη βοοϊπτηαπθ Βα 6] 6 τϑά- 
αἰὐ 81. Ομ δίάδϑθοβ ΑΥὙΤ ΘῈ 118 81] - 
608. οὗ 5101 βοοῖοβ στρα ατὺ 1Π|. 2. 
Ἰοσαύαμη τυϊϑυϊῦ δὰ ᾿πᾶάὰτὶ ἀθ 
Ῥϑουηΐῷ ΠΠ. ὃ, 28. οὔπὶ Ογδ- 
ΧΑΓΟ οἀποιῖῦ οορὶδ5 οοηέτῳ Αβ8γΥ- 
ΤοΒ Π|. 8, 230. αὰο8 νἱοῦοβ ἴῃ 
οαδέσα ἵπραὺ [Π1. 8, 60. οαβέσα 
111 οοσουραδὺ ΙΥ̓. 1, 9. ΟΥ̓Χ ΆΤοΙΏ, 
ααϊ ποραὺ Ποβέβθβϑ 6886 ῬϑΊβθ- 
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ααθηᾶοβ, Ἃ01]0 αἀοΙααιῦ 19. δὰ 
δατη ἀοβοϊαηὺ Ηγγόδη1 ΙΥ̓. 2,9. 
οαυϊδϑαύμτηα ῬΘυβίοαση Ἰηβύυϊ᾽ 
ΙΝ. 8, 8. πογυχη τη] 1ὔθιη ἃΙΟΘ5- 
βιὺ οχ Ῥρυβρίαθ ΤΥ. ὅ, 16. Ογ- 
ΔΧΘΑΙῚ Μοᾶοβ δυοοϑηῦ [16 188 
τηϊθθῦ 27. πὸοη σνα]Ἱὺ τνἱ᾽ᾶθσθ 
Ῥαμηύμρδιη Υ. 1, 7. οδποιῦ αὖ 
ΜραῚ βθοῦσῃ τηϑηθδηῦὺῦ 18 ρτοῆ- 
οἰβοιθασ δὰ ἙοΌτγδι Υ. 2, 1. 
Αββδυσίδιη ἄθησθο νϑβύαῦ Υ. 8, 1. 
ἀποιῦ Θχογοϊάυτη δα ΒΘΌΥ]ΟΠΘΙΩ 
οὖ ρτοσοοαῦ γαβίσω Αββυσ Τα 
δ Ῥαριδιῃ ὅ. δυχι]!ατη ἔοτὺ 
αδάδῦίδα 29. οὐσ ποιηϊηδὔτη ἃΡ- 
Ῥϑοῦ ἄποοβ 46. ἸἸροτοῦὺ αδάδ- 
ίδτη Υ. 4, 1. υ]ἱοϊδοιϊθατι οἸφά θη 
Οδαυβίοσθαση 28. ρδούστη [1:ηὖ 
Οὕτη ΑΒΒΥΤΙΟ 46 Ῥᾶτοθηᾶο ἃρτὶ- 
60115 24. ΟἿΓ πο]1Ὁ Θχϑσοιθαση 
ΤΘαθΟΟ616 ῬτΟρΡο ΒΔΌΥ]ΟΠΘΙΩ 41. 
ὑσὶρθυβ οδβύθ}}18 Ῥού τ 51. 81- 
οοβδιὺ Ουδχάσγοηῃ Υ.. ὅ, 1 οἱ ο"- 
ψίϑιη φτοοθαϊὺ ὅ. θὰ ἴστῶθ οὖ 
1ην 1186 τηραούυῦ 37. 46 Β1Ροτ- 
ΠΟΙΌΠῚ Τϑύϊοπθ ἀιἸββουιύ ΥἹ. 1. 
12. ουτταβ [α]οαῦοθ ᾿πνθηϊὺ 217. 
ὕυττοΒ τοὐύαθδθ δοαϊποαῦ 52. 
βραδὺ Ῥδνόσθιη δχοζοϊύυβΎΥΙϊ. 2, 
14. ραταῦ δχρϑαϊθ)Ποπθιη δαγοσ- 
5τ15 ΟΥτΟΘθΌτη 29. αΟΤΠΟα0 ΔΟΙΘΙΩ 
1πϑὑστιχουιϊῦ ΥΙ. 8. 21. Βονύαϊας 
ἄποθβ δηΐθ Ῥσόθίατῃ ΥἹ. 4, 12. 
Θἰὰ5 διττὴ ΥἼΠ]. 1, 2. μοτγύδἐυῦ 
γα] θα 10. οχοαθιθασ Ὁ δαῦο 
γαϊποΙαῦΐο 87. οὐρὶὺ ϑδταάθβ οὖ 
Οτοθϑαχῃ ὙΙ1. 2, 1. ααθτη ο]6- 
τηρηῦοι παροῦ 26 Ἰυσοῦ τηοσὔθχη 
ΑΡτδάδύίδο ]Ἱ). 8, 2. στη ΟὙοθ80 
οἰυβαθε ὑμθβδυσΒ φτοϊθοῦαβ 
ΔΤ ΙΒ, ἴῃ ὑπ 616 ῬΗσυρΊΡαΒ, 
Οορρδάοοιθαβ, ἀτδθιραβαῦθ 
Βα θφοῦβ, ρου ΒΌγίοποιη ΥἹ]. 
4, 12. δῦ Βδθγίοποιη ΥὙ]]. ὅ, 
1. ἔοββωιῃ ἀποιῦ 9. ὕμπστθβ οχ- 
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βσυϊὺ 12. ΕΠΡσαύθ 1ῃ ἔοββδτα 
ἀοειναῖο σθθῖη ΟΡΡΓΪταϊύ 1. 
τορίδιη ἰηὐσαῦ δ7. δυπθομοθ 
ΘΙΙρὶῦ ΟΘΟΥΡΟΙΙΒ οὐβίοαθβ ὅϑ8. 
βαῦθ! 168 ΤΟρΡΊΔ6 οὖ ΤΌ15 ῥτδο- 
Β1αἸυχῃ 1ηδϑὑϊθαϊὺ 86. τηῦποῖῷ Ρ8- 
Ἰωύϊπα ἱπαποῖὺ Υ11{. 1, 9. οὔτ 
τοθβϑο αϊββοσιῦ 6 αὐλϊ1ὐδΐθ 11- 
Ῥογα! τὐαῦ8 111. 2, 15. Ῥοαρϑτῃ 
αἀποιῦ ὙΠ]. 8, 1. ο΄ ὑϊατῶ τοῦδ 
οὖ τρια σϑβυϊδαβ τορὶὰβ 18. 
δαοταύατ 14. οχοὶριῦ ΔΙΏ16085 60Π- 
νυν ὙΙΠ. 4, 1. Ῥτοβοϊβοιυσ 
ἴῃ Ῥουβίαθιη δα ραγθηΐοβ Υ1Π1. 
δ, 1. ἀονοσῦῦ ὡρυὰ ΟΥδΧΆΤΓΡΙΩ, 
ααθῖὰ ἰηνιδαῦ ΒΩΌΥ]ΟΠΘΙΩ 17. 
αἀυοιῖῦ Ογαχατὶβ ΕΠ] Ἰατη 238. βαίσα- 
Ῥδ5 τηϊυδι ὙΠ1Ι. 6, 1. Θα08 ΡΘΓ 
βύθ]ο 68 ΟἀἸΒΡΟΌΠΘΤΘ οοθριὶῦ 17. 
1πτητηϊπθηΐα υἱΐδθ ἤπθ αρὶὺ 4118 
ταῦθ Υ1Π. 7, 8. Βαροῦ οτὰ- 
ΟΠ θτη δα Π]105 6. τηοτϊύας. 28. 

ΟΥσαβ, ΤᾺ] ΠΟΤ, Ατὐωχουχὶβ ἔγα- 
ἴοι: ὙΠ]. 8, 8. 
Πδἴρῃ ΘΓ η68 ἕαταθ ορϑαϊῦ ΟὙτὸ 

ΨΗΠ|ε ΘΓ 91. 
Πδύδτηδβ, αὺχ Οφαπβι ΤΑΥ͂. 

8, 38. 
Ῥοὔδτηδβ, τυτιάτομαβ ΥΠΠ1]. 

ΤῊ 
θδῦομυβ, ρτδθίθοῦαβ [ὩὈΤΌΤα 

ΥΙ. 8, 39. 
ΠΘΙΡΒΙσαση οτδοῦ!ατη Υ11. 2. 

158. 
Εοραύαπϑ, 16 ΟὉ οορυτῃ ἔτ]- 

σιάϊαβ ΟΥσυ 8 ἀπ08 ΤΩΘΗΒ68 δθδὺϊ- 
γοβ ἀδρὶὺ ΥΠΠ. 6, 22. 

Ετὴρῶθ ἀσποιῦ ΑΥΤΙΠΘΗΙΟΓΙΈΠΙ 
ρΡϑαϊύοβ Υ. 8, 88. 
Εμγ δ αβ ὙΠ]. 1, 20. 
Ἐπρταΐαβ, . ρτθίθούαβ ὕυτγ- 

τίατη τοὐοΐαταχαη ὟΙ. 8, 28. 
ΕΡταῦθβ, 8118 ΡΘΙ π|6- 

ἀϊατα ΒΩΡΎ]οπ θα ἤπθη8, αὖτ 
οὐ ρσγοΐαπάπβ Ὑ]]. ὅ, 8. 



ΙΝΌΏΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ατορα Βεροὺ σϑηύθβ ᾿1ΌΘΓδΒ 
Ἐτ 

Εὐχίπαβ ροηύμβ, ᾧΦθυτηϊηὰᾶ 
τορηϊ ῬΘΙΒΙΟΙ Βθρὑθη τ 068 γ61- 
ΘΟ ΎΠΙ, 6; 21. 8, 1, 

Οεραθᾶυβ, τὸχ Ρμτυρίδθ 
ΤΩΪΏΟΙΊΒ., ΔΌΧΙΠΟ οϑὺ ΑΒΒΥΓΙΙΒ 
ϑάγνοιθαβ Μϑᾶοβ 11. 1, ὅ. α- 
ρὶὺ ἀοταῦμῃ, νἱοῦϊβ ΑΒΒΥΤΙΒ ΙΥ͂. 
9. 80. 

Οδαδῦδβ οασ ΘΠ ΟΠ 8 810 ἴδο- 
ὕμβ Υ. 2, 28. ἀοῇοιϊὺ 80 Αββυσίο, 
οὐ ὑτσδάϊῦὺ γτο οδβύθι] στη 40]0Ὸ 
οαρύμστη Υ. 8, 15. οἰ ὑθυσϑηῃ 
ἰηνϑαϊῦ ΑββυσίαβΎῦ. 8, 26. 118}Ρ- 
ΒΌΙΩ ἴῃ 1Π516188 οὖ σα] θτδθατη 
ἃ ῬΟΙΠαΟ βουναὺ ὕυσαβ τ. 4, 1. 
ΟὍΠΩ 8118 ΤΟΙ ΙΓ 1ῃ ΟΥΤῚ ΘΧΟῚ- 
οἰὔαχη 29. ο᾽Β ΤΟΡῚΟ δϑῦ ῬΤῸΡ6 
ΒΟΥ] ομθπι 84. ᾿πὐουῇοἱῦ ΤοσΘ Τὰ 
Αββυσίοσυσι ὙΠ. ὅ, 80. ρῥτδοῖθο- 
ὑμ8 Θαπυοηΐβ Υ1Π. 4, 2. 

ἀΟΌΣγαΒ, Αββυσίαβ, Υἱῦ ορὺ- 
Ἰοπύαβ, ἀθἤοὶϊὺ δὰ γσυχὰ 1Υ͂. θ, 
1. ρῥυϊναύαβ ἢ]1Ὸ ἃ τσ Αββγ- 
ΤἸΟΓΌΙΩ 4.., 86, ΕἸΐωπι οὖ οὐγηΐῷ 
βΒὰΦ ῬοΙχηϊ υὺ Πα6ὶ Ογεὶ ᾿θ]ά. 
τοοὶριὺ Ογγὰση ἴῃ οδβέθ! τη 
ΤῊ ἸΒϑ τη τη Υ. 2, 6. δάτηϊ- 
Ταῦ ῬΘΥΒΆΓαΙη σΘΟΘηϑιηὴ ἔτὰ- 
Βϑίθτα 14. οοοἰαϊῦ τόσοι Αββυ- 
ΤἸΟΤΌΠ ἴῃ τορία ΥΠ] ὅ, 80. Ἰαὰ- 
δῦ διηϊοοβ Ουτσὶ Υ1Π|. 4, 1. Ἰοοαῦ 
παυρύστη ἤδη Ἡγδύδθρδθ 2. 

ατδθοὶ Αβίδὐϊοὶ δ Βο οὶ Αβ8γ- 
Τἱοσατῃ ἑαὐατὶ βὐ δά νθυβαβ Μ6- 
ἀοβ ἱποουύατῃ [1 1, ὅ. βθα δαϊυ- 
γϑηὺ Οτοθδατη δάγογβιιβ ΟὙΤΌτη 
ΥἹ. 2, 10. ὑτἱ θαύαμπι ροπᾶάθγο οο- 
σας Ογτὸ ΥἹ]. 4, 9. 1. 1, 4. 

Ἡγτοδηϊὶ βηϊὑϊ τὶ ΑΒβυσι δ ΙγΥ. 
Ὡ. 1. ΒΕ Ιρααμ 80 ΑΒΒΥΤΙΪΒ 1. 
ὅδ, ὥ. ἀοβοϊαηὺ δα Ογτυμ ΙΥ͂. 2, 
1. Υ. 8, 24. 1118 ῥσδθοϑὺ Ασέυ- 
ΘΒδΕ Υ͂. 8, 38. 

409 

Ἡγβύαβρδβ, Ρθσβϑῶ πΟὈ1}18, μδῖ- 
ταῦ τηοτοβί ὑαθτα οαϊτιβάδη) 60η- 
γίνδθ 11. 2, 2. ργοθαὺ Ογσὶ οου- 
Β1Π1ὰτὸ (6 ρῥτδρᾶδ [Υ̓. 2, 26. 
ρῬιδοοϑῦ αἸτηϊαϊδθ ρατῦϊ θαυϊδατη 
Ροιβιοοσαχῃ ὙΠ]. 1, 19. Βα ὶριῦ 
ῬΒτυρίδια τη]ηόσριῃ ὙΠ]. 4, 8. 
αἸΘΥΙ ΓΙ αὐοα Ογτὰβ ρῥτγδθίοσγαῦ 
ΟΠτγβαπύδτη 111. 4, 9. ἀποῖῦ ἴῃ 
τηϑι ΓΟ ατη ἢ]ΊΔτὴ (ΟΌΤΥΒΘ 

ΠΙΥΤΙΪ 41115 σθηδθα5 ποπ ἴτη- 
Ῥοτιδηῦ 1. 1, 4. 

[πα] ρατοπὺ γιὸ 1. 1, 4. 
ΒΟ] οὐ υῦ Ὁ ΑΒΒΥΤΙ5 δάγοτ- 
Β85 Μραοβ ἴ. ὅ, 8. αῦτο δθυῃ- 
ἀδηὺ ΠῚ. 2, 26. δοσυσῃ Ἰορσϑῦϊ 
δανθιϊαηὺ δὰ Ογωχάσγριῃ 1]. 4, 
1. ΟΥτὰβ δα 6θοβ ταϊθυὺ Ἰοσαύατη 
46 Ῥϑουῃηῖῷ [Π|. 2, 26. Ἰοσαῦϊ [ἡ- 
ἀοταχσα αἴξοσαπῦ Ῥθουηΐδϑ ΟΥΤΟ 
ΥΙ. 2, 1. ταϊύδψυαμ θυ ἃ Ογτο δᾶ 
Βοβύθιῃ Βρθου Πα] οδυβῷ 2. τϑᾶ- 
Θαπύϊατη πδτταῦο ἰθυτοὺ ΟΥτστὶ 
Θχοχγοϊδαση ὟἿΙ. 2, 12. 

Ἰοπῖδο οὗ Πγαάϊαθ βαύσαρα δύ 
Ομγγβαηΐύαβ ὙΠ. 60, 1. [Ιοῃθβ 
βιαηῦ 50011 Ογοθϑὶ ΥἹ. 2, 10. 
Το 1: 4. 15 ὙΠ... 95. 
Ταριύοσ ραύσιαβ 1. 6, 1. ΥἼΠ. 1, 

8. τὸς 1Π..8..51: ΜΕ ΒΕ ΘΎΚῊΗ 
4. 19. Ιονὶ πιδούαῦ Ουστβ ὑϑτγοβ 
ΜΠΠῚ ΒΥ 11) 842 

Τιδοθαδοιλοόπθιῃ ταϊϑ ϊὺ ὕτοο- 
ΒῈ5 (6 6111 βοοϊϑίανο ΥἹ. ῶ, 
1, 

1,τῖβα ὙΠ]. 1, 45 
ΤΑΌΥΟΙ οαστιβ ΥἹ. 2, 8. 
ΤΠ γσδΟμθ85. δϑαηῦ ΟΥοθϑϑὶ Βοοὶϊ 

1 16. 
Πγάϊω ἔδθταχ υἱπὶ βοοσχῃ, 

οΟἾθὶ δἰ Ἰοσασιαθιθ θοπόσατῃ ΥἹ]. ὥ, 
21. Τ,γάοτατϊη ταϑσηϑιη τη] ϊ- 
ἑαάίηθιη βθοῦσι αθαποίξ Ογττιβ 
γε τὰ. 5, 1ὦ 
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Μαάδίβϑε, Ρούβα, ἀποὺ Ροσβα- 
ΤΌχα Θαυϊΐθβ Υ. 8, 41. 

Μαρδαϊάδθ 1. 1, 4. 
Μαπάδῃο, Αβύγαωρ!β ἢ]1δ, τλ- 

ἴοι ΟΥυὶ 1. ἃ, 1. ρῥγοβοιβοιασ 
οαπῃ γγο δὰ Αβύγαροιμ 1. 8, 1. 
1π46 τϑραϊὺ 1. 4, 1. 

Μϑαϊα, Ππιύτη ΑΒΒυσῖδθ 1. 4. 
117. Ῥουβιαὶ 11. 1, 1. οὐ Αὐτηθηΐδθ 
Π. 4, 20. Μοραὶ βοϊϑιῦ οου]οβ 
ῬΙΏΡΘΓΘ, Ο08}011118. δ βοι 0115. οὖ 
γοβϑύυινα ϑχαυϊϑιΐο αὖὶ 1. 8, 2. 
βύοα οὖ οδἱοϑὶ Μϑάοστιμ Υ1Π]. 
1, 40, 41. ΠῚ. 1. 8, 16. τοσυη- 
ΤΌΣ 5010 τϑρὶβ παῦα 18. ΠΌΙΏΘΥΒ 
οορίδστιση 1{. 1, 6. 

Μοσαῦγζυβ, Ασαῖδθ βοΐσαρδ 
ὙΠ|. 6, 7. 

Μιύγαβ, Ροσυβθδύαπι ἀθαβ, ΡΘΧ 
ααθι ᾿ταρϑηὺ Υ11. ὅ, 58. 

Μιθησι ἀαὔθβ, ραΐτιβ Ῥσοάϊθοσ 
ὙΠ]. 8, 4. 

Ῥαοΐοϊιβ, οἴσοῷ αἀὔθιὰ οορτῦ 
οορίδβ Οτοθβὰβ ΥἹ. 2, 11. 

Ῥαμίηθα, χὸσ Αγδαδἕδο, 
οαρίω ἴῃ ΑΒΒΥΓΤΙΟΤΌΤΩ Οδβύσ! 8, 
ΤῊΌΪΙΘΙ ΟΙΠΠ 1 ΑΒ᾽δϊ δ Τὴ 
ξοτταοβιββίτηδ, 86] 1, ΟΥΤΟ 
ΤΥ. 6, 11. χαατῦαν ουβύοαϊοπαδ 
ΑΥ̓ΘΒΡΔΘΥ͂. 1, 1. ὦ αὐο ὑθηΐεαῦύα 
τϑῖὰ ἀοἔοσὺ δα γσυχ ΥἹ. 1, 88. 
Διο ϑδιῦ τυ ατῃ 4. οΥὐπδῦ Θυτα 
οὗ μΒοτίαϊυτ ΥἹ. 4, ὃ. οὐσοΊδατη ἔοσῦ 
δὰ Ῥδούοϊσση διηηθτ Υ]]. 8. 4. 
οὐ 101 60 τηοσῦαο του ᾿ρδῶἃ 
14. οἷὰβ βορυ!οσγαση 17. 

ῬΑΡὨΪΑΡΌΠΘΒ, δῸ ΑΒΒΥΤΙ1Β 80]- 
ποιύαν! ϑάνουθαβ Μ ϑο8, ποθὴ ρᾶ- 
τρηὺ Ϊ. ὅ, 8. 11. 1, ὅ. 8ρα ΟἸΟΘΒῚ 
ΒΟΟΙΙΥΙ. 2, 10. ΟΣ Β0Ὸ τϑρδη- 
ΤῸΓ ἃ βαύγσαρω Ῥϑσβῖοο Υ1Π]. 6, 8. 

ῬΘΙΒ15 γϑρῖο Πηϊίτηω Μοαϊδθ 
1.1, 1. ταοπΐδηδ Ϊ. 8, 8. ἀΒρϑσῶ 
ΥΙΙ. δ, 61. 

Ῥοσβδθ νἱοῦα οὖ μαῖα υ]]1οτα 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

αὐππίῃτ . 8, 2. ΥἹΙ. δ, 671. Βοϊοπὺ 
οορηῃαῦοβ ΟΒουΪαΤΊ 1. 4, 21. 28. 
ΘΟΙΆΤΩ ἰΘ6ρ65, ᾿πϑὑυϊναΐδ, δΥμ,8, 
ἔτασα!ύαθ, ἔογτη οαἰν αὐ 8 οὗ 
τυ]! ὔπαο 1. 2. οοοπῶ ΡᾶτγοδΎΥ͂. 
2.106. Ἰοσδηα! 1 ΘΓ] ὑδ8 18 βαπὲ 
ΟΌΓΤΙΟΒΙ οὖ ΓΘ] ]ΟΊΟΒΙ [ἢ ΒΔΟΙΊΒΥ 1. 
8. 11. αὖἱ οοορογαηῦ βίοϊῳ Μραϊοϑ 
ὙΠ]. 8, 1. ἃ Ογεὶ ἱπβδυϊθαῦβ ἀ6- 
Βοιαπύ ΥΠ7|. 8. βἷπθ ασδθοοσαχα 
ΔΌΧΙΠΟ ποη δα θπὺ ὈΘ]] τὴ 888- 
ΟΙΡοσ ΥΠ]|. 8, 26. 

ῬαΥβθαβ 1. ῶ, 1. οὐ Ῥϑυβίάδθ, 
Ῥοβύουϊ Ῥϑυβϑὶ, 6 αὐαἱθὰβ δυδηῦ 
Ῥρουβδγυχη τοροβ Ϊἴ. 2, 1. 

Ῥαχβῖοα βαϊ αύϊο Υ1Π|. 4, 12. 
ῬΒΔΥΠ ΟΠ ἊΒ ΟΕ] ΔΥΟΠ 8 Θαα]- 

ἰαΐαβ ΥΙ. 8, 82. ὙΠ]. 1, 22. β8- 
ἔσαρῶ ΒΒΓΥ δ 6 τη] ΠΟΤ]5 οὗ Δθο- 
1186 ὙΠ]. 6, 1. 

ῬΒοσγδαΐαβ, Ῥοιθὰ ρθθθΊαϑ, 
Ογεὶ ἔϑυα1} 1 1185, ΥἹΓ Γοσῦ]5, Βαδ οὐ 
αὖ ὕγτυβ δῦ ρυδϑιῃοσαση ᾿ὰαθχ 
Π. ὃ. 7. οαταῦατ ροτηρδθ ΥΠ]|. 
8, 2. 6. ἀομαίῃᾳ θαῦὰο ἃ ὅδος 
αὐυοάδιη 81. οοποθαιϊῦ ϑδοδθ 
Ὀομπδ βὺ8 8. Ἰαυααύυϊ 49. 

ῬΒοΟΘΏΪΟ65 βαπῦὺ ΟἼΟΘΒῚ 5001} 
ΥἹΙ. ὃ. 10 βυρδοῦϊ ἃ ὗγτο 1. 1. 4. 
Ῥγγρία ταΐϊποῦ 11. 1, ὅ. ῬΕσγ- 

σα δὰ Ηδ]]θβρομπύστα : Βα δἰ ρτῦαΣ 
Ὀ611ὁ δΌ Ηγβύίαβρω Υ1]. 4. 8. 8ὼ- 
ἔσωρῶ θὰ οϑὺ ΡΒδυπθομαβ γΥ {Π|, 
6, 1. 

Ρῃτυρίω τδστῶ ΒΡ ρΊαγ ἃ 
Ογτο ΥἹ!. 4, 16. οἰὰβ βεύγσωαρα Εὖ 
Ατἰϑοδιηδβ Υ1Π. 6, 1. 

ῬΉΓΤΥΡΘΒ αὐγίατθ 80011 ΑΒΒΥΤΙΣ 
Ι. ὅ, 8. Οτοοϑὶ ΥἹ. 2, 10. Ογεὶ 
ὙΠῸ 14. 
ἘΒδΡδοαβ, Μρϑαάυβ, ἀαποιῦ 

δαυϊναύπτη Μράοτγαμ Υ͂. 8, 42. 
ΒΒαὐμῖποθβ, Οδάσβιυβ, νἱοῦο- 

τίατη τορουίαῦ 'π οθυίδιπῖπθ 
ραποϑέσὶ 11. 8, 82. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ἘΜΒΘοχαίηγοβ, ῬΘβῶ, ὨΟΙΊΟ 
Ῥοσῆάαβ ΥΠ11. 8, 4. 
ἘΌΓΙη ΤΙ 816 ἔθ ΠῚ15 τ }06- 

τὶϊ Ῥρυβοὶ οὐἹθῃύθιω γϑυβαβΥ 1Π]. 
6, 20. 21.; 8, 1. 

Θ΄ θΔ 5, Αὐτηθηΐδθ ΓΘΡῚΒ Π]1 85 
πα χηπον ΠΠ. 1, 3. 

ϑὅδοϑθ, δηϊθίτηὶ ΗἩ το 118 γ6- 
χϑηύαγ δῸ ΑΒΒυ ΒΥ. 2, 2ὅ. Βαπηὐ 
Ογτο 8061} Υ͂. 8, 22. Ἠοτυχα ρΡ6- 
αἰύοβ ἀποὺ Παίδτμδβ 38. 

ϑδοδϑ, Ῥοοι ]αῦαγ Αδύγωρ!β ]. 
8, 8. οοῃὐθιμηϊθυῦ ἃ ΟΥΤΟ ῬΆΘτΟ 
11; 

ϑδοδβ, ΒοτηΟ Ρ]ΘΌΘῖα8, Θα τη 
ῬΙΘΘΙΩΪ Ἰοο0 δοοϊρὶὺ 11]. 8, 28. 
αὔθ ἀομαὺ Ῥμθγδαΐϊδθ 81. ἃ 
αὰο δὺ ραγύϊοθρβ οπηπίατη Ὀο- 
ΠΟΙΆΤΩ 88. 

ϑδυα Ῥδ]88, οϑηὐασὶο ΕΘΥβᾶ, 
δαἀο]οβοθηΐθιη αθἔοσιμθιη διηδὺ 
Π|. 2, 38. 

ϑαγάθβ, ὑτὺβ ΟΡυ θη Ἰββίτηδ 
Αβίδθ βοουσπάθπη ΒΩ ]ΟΠΘΙΣ 
ΥΙΙ. 2, 11. οαριθὰῦ ὦ γτο ΥὙἹ]]. 
Ὡ, 8. 101 Ῥτγδοβι ἀϊαμη Ῥϑυβὶ ΘΌτη 
το] παὰϊύαν Υ11. 4, 12. 

ϑοισιίαθ Γϑοθαδθιπμομ] ΟΓ ΠῚ 
ἀν 5,1 

ϑογύῃδθ, σ.6 8 τηϑρπδ 1. 1, 4. 
5011 βδουιῆοαῦ ΟΥγὰβ ΘαῸΟΒ 

ΥΠ1|.8, 12. 34. σου ὙΠΠ. 1, 8. 
ϑ818 ἀορὶὺ ΟΥτὰϑ ὑγθ8 Ἰηθῃ- 

868 ΥΘΥΠΟΒ ΥΠΠ. 6, 33. 
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ὄχι (ΑΒβυτδ) Υ. 4, ὅ1. ΥἹ. 
1 87;.5..109. ὙΠ. 8: 594. ὙΤΙ[, 
0, 20. ἔρσωχ {γατηθηῦϊ, οὐ), 
Ῥδὶσαδτττη ἔγαοῦ θσασγατα ΥἹ. 2, 
22. ὈΑΓΌΔῚῚ ἰηἴτα ϑυσίδτιη ΥἹ]. 3. 
11. Ξ'Υὶ δ᾽ ΑΒΒΥΤΒ, ΡΟΙΓΒΙΒ, 
Ατθιθυβ, ῬΒοΘμΙοῖθ8Β οὐ ΒδΌγ- 
ἸΟ115 αἸδυπρσαπηθαν 1. 1, 4.0. 
9. 12. 

Τδηδοχαγθβ, Οὐχὶ Β]1ὰ8 πϑύα 
ταΐϊηοῦ σομδυϊαϊ αν ἃ ραῦχθ τηο- 
τὶθηΐθ βούσαρῳ Μϑάοσγυχσῃ, Αὐτηθ- 
Ὠϊοσατηα οὖ Οδαπβίοσαπη ὙΠ]. 
ΟΣ τῇ 

ΤΟΣΓᾶ, 6] 
ὙΠ1|. 8 24. 
ΤΉ γᾶ ρῥγδϑοϑὺ ὅὅδοδ- 

τατα ῬΘαΙδθυΒ ΚΝ. 8, 38. 
ΤῊΡΥΒΙΆΥΙ 5. 11 ὙΠῸ ῚῸ 

48. 

ΤΊΡΥΘμ68. ΑΥ̓ΤΩΘΠΙΟΣΌΠὶ ΓΤΘΡῚΒ 
δ]1ὰ5 παύα τηδῖου 11]. 1, 7. ραΐτὶβ 
οϑαβαιῃ ἃριὺ 14. ἀτηδῦ ἸΧΟΙΘΠῚ 
86. διμαύασ δὺ θδᾶάθιῃ 41. ἸΧΟΥΘ 
βθοῦχῃ ἀπο, ρῬτϑθθδὺ ΑΥΤΩΘῺΙ185 
ἴῃ Θχοσοϊδα Οὐ] 42 Υ. 8, 42. 86 
Ογτο δααϊούστω ἑαυ 1, 36. 
γιούοτσ! τη ἴῃ οογύδτηϊη 8 Θαυθδύσὶ 
τοροστύαὐ Υ111. ὃ, 25. γοοδύυγ δὰ 
σορηϑη ἃ Ογτο ὙΠ] 4, 1. οἷὰβ 
ὍΧΟΥ ἀοηδύῦ ἃ Ογτὸ 834. 

ΤΙΟΙϊδηὰΒ Οὐτὰ8Β Υ]. 1, 91. 
9. 8. 

γοδία. 1 ὃ, 1 ὙΠ, δ. 51. 

βΒδούϊποαῦ ϑυγᾺ8Β 
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